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  موجز تنفیذي

رة. هو النسخة التاسعة من تقریر رئیس الصندوق عن وضع تنفیذ توصیات التقییم وتدابیر اإلداهذا التقریر-1

أثر عملیات الصندوق لعامي و التقریران السنویان عن نتائج ویستعرض هذا التقریر عشرة تقییمات یغطیها

المستعرضة في 32الـ . كذلك فإنه یعرض التوجهات العریضة المحددة في التقییمات 2011و2010

عن نتائج وأثر عملیات ویتوسع في مواضیع التعلم الواردة في التقریر السنوي؛السنوات األربع الماضیة

واإلشراف المباشر للصندوق. كما یركز على التوصیات ذات الصلة بانخراط ،2011الصندوق لعام 

الصندوق مع القطاع الخاص.

بالمائة منها. 74نسبةتم االمتثال بشكل كامل بـ،ومن بین التوصیات التي تم استعراضها في هذا التقریر-2

هذا الجهود المركزة التي تبذلها إدارة الصندوق والحكومات الشریكة لتنفیذ معدل االمتثال العالي ویعكس 

مما یعني ضمنا ،یةوضع متابعة جار فيبالمائة أخرى من التوصیات20وهنالك. التقییم المقبولةاتتوصی

ه لم تكن التي أوصت بها التقییمات. والمهم في األمر أنباإلجراءات في االتجاهات أنه قد تم بالفعل الشروع 

بالمائة 70عن ما ال یقل حظيوفي جمیع الشعب اإلقلیمیة .جراءات فیها معلقةاإلك أیة توصیة كانت لهنا

في السنوات األربع الماضیة، إذا ما أخذنا بعین االعتبار أن القلیل بالمتابعة الكاملة من جمیع التوصیات 

بالمائة 54عدل االمتثال السنوي قد تحسن من من هذه التوصیات لم یحن وقتها بعد. واألهم من ذلك أن م

إلى مستویات عالیة بشكل متسق خالل السنوات الثالث األخیرة 2009بالمائة عام 57و2008فقط عام 

أخرى فإن ةبعبار و . 2012بالمائة عام 74و،2011بالمائة عام 71و،2010بالمائة عام 72:بحیث بلغ

وتتحسن باستمرار.متینة االستجابات للتقییمات كانت 

4زالت معلقة فهي في تراجع مستمر حیث لم یتم تصنیف إال وأما التوصیات التي لم یحن وقتها بعد أو ما-3

زالت معلقة في السنوات األربع األخیرة. ویعود هذا على أنه لم یحن وقتها بعد أو مامن التوصیاتبالمائة

ا إلى الصرامة التي تمارسها دائرة إدارة البرامج ومكتب التحسن ال إلى زیادة االستجابة فحسب، وٕانما أیض

التقییم المستقل في الصندوق في قصر اختیارهما على تقییمات المشروعات وتقییمات البرامج القطریة 

لتوصیات المطروحة.لالستجابة ذات مغزىالكافي المستكملة بصورة مسبقة بطریقة تسمح بإتاحة الوقت 

بالمائة على مدى السنوات 78، فقد بلغلنسبة للتوصیات ذات الصلة بالقطاع الخاصوأما معدل االمتثال با-4

لتنمیةوهو أعلى من المعدل العام. وترد رؤیة الصندوق للسیاق المتغیر في استراتیجیته ،األربع الماضیة

ة قد استجابت فإن هذه االستراتیجی،. وكما تم تحدیده في هذا التقریرمعهالشراكات وٕارساءالقطاع الخاص

مشاورات تشاركیة مسهبة. كما أنها ببصورة مالئمة للتقییم األسبق الذي جرى للقطاع الخاص وتم تطویرها 

صاغت بصورة واضحة دور الصندوق في االنخراط مع القطاع الخاص واالستراتیجیات التي یتوجب علیه 

تبنیها لتحقیق أثر أكبر.

تحسن أداء الحكومات. ویعكس هذا التوجه العام زیادة الملكیة وقد الحظت لجنة التقییم العام الماضي -5

فترة السنوات األربع لةالقطریة للمشروعات والبرامج التي یمولها الصندوق. وارتفع معدل المتابعة الكامل

بالمائة 67و،2011عام بالمائة61وٕالى ،2010عام بالمائة51إلى 2009عام بالمائة46السابقة من 

. وقد یسر هذا التوجه اإلیجابي التغیرات في النموذج التشغیلي مثل اإلشراف المباشر ودعم 2012عام 
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،الوقت غدت توصیات التقییم أكثر صلة وواقعیةمع مرورزیادة أعداد وقدرات المكاتب القطریة. و و التنفیذ

مما أسهم أیضا في الوصول إلى معدالت امتثال أعلى.

التقییم وتدابیر اإلدارة بصورة متزایدة اتئیس الصندوق عن وضع تنفیذ توصیوفي المستقبل سیركز تقریر ر -6

مثل تقییمات البرامج القطریة والتقییمات على المستوى المؤسسي. وقد ،على التقییمات األعلى مستوى

یتطلب ذلك اضطالع التقریر السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق بدور أكثر أهمیة في تجمیع وعرض 

إنجازوصیات، بما في ذلك من خالل استخدام المعلومات المتاحة من خالل التثبت من تقاریر الت

فمن شأن مشاورات أوثق بین مكتب التقییم المستقل ودائرة إدارة البرامج خالل ،المشروعات. وفي هذا الضوء

  سیة.ستنتاجات والتوصیات الرئیمرحلة وضع مسودة هذا التقریر أن تساعد على التطرق لال
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  تقریر رئیس الصندوق عن وضع تنفیذ توصیات التقییم وتدابیر اإلدارة

  المقدمة والمنهجیة–أوال

  المقدمة–ألف 

.هذا التقریر هو النسخة التاسعة من تقریر رئیس الصندوق عن وضع تنفیذ توصیات التقییم وتدابیر اإلدارة-1

التقریر السنوي عن نتائج وأثر والتي غطاها 2010وتتطرق هذه النسخة أساسا للتقییمات التي جرت عام 

2011عملیات الصندوق لعام 
إعادة التأكید علیه ت. وكما هي الحال بالنسبة للممارسات السابقة، وكما تم1

یة ونفذها دفإنه یقوم باإلبالغ عن توصیات التقییم التي اعتبرت مج2،في سیاسة التقییم المعدلة للصندوق

دین.أصحاب المصلحة المتعد

بوظیفة األداة الحاسمة للمساءلة تقریر رئیس الصندوق عن وضع تنفیذ توصیات التقییم وتدابیر اإلدارة یقوم -2

وكأداة تعلم لكل من موظفي دائرة ،في الصندوقالتي تستجیب للتقییمات التي أجراها مكتب التقییم المستقل

الراجعة ویسلط الضوء على القضایا ذات الصلة إدارة البرامج وسلطات المشروعات. كذلك فإنه یوفر التغذیة

یدليمع سیاسة التقییم فإن مكتب التقییم المستقل في الصندوق بعملیات وتوصیات التقییم. وبما یتماشى 

).األولتعلیقاته على هذا التقریر (انظر الملحق ب

تم تعدیل صیغة وعملیة فقد3،ووظیفة التقییم في الصندوقالتقییملمكتبواستجابة الستعراض األقران -3

. وقد تم استخدام هذه الصیغة المعدلة لجمیع 4االتفاق عند نقطة اإلنجاز التي تنبثق عنها توصیات التقییم

زوتسمح عملیة االتفاق عند نقطة اإلنجاًا،صاعدو 2011المعدة من عام زاالتفاقات عند نقطة اإلنجا

، وٕاعطاء األسباب لهذا الموقف موافقتهم على توصیة ماإلدارة الصندوق أو للحكومة المعنیة بتحدید عدم

تحدید إجراءات أخرى بدیلة.و 

هیكل التقریر- باء 

یحلل هذا التقریر ویوجز إجراءات المتابعة المتخذة استجابة لتوصیات االتفاق عند نقطة اإلنجاز في -4

ت المفصلة لكل توصیة استراتیجیة االتقییمات المغطاة. ویورد المجلد الثاني المصاحب لهذا المجلد االستجاب

5عب اإلقلیمیة ومن اإلدارة.على المستوى السیاساتي التي تم استالمها من الشُ 

، أما القسم الثاني فیوفر استعراضا منهإعداد هذا التقریر في القسم األولیتم توصیف المنهجیة المتبعة في -5

ع التعلم الذي تمت مناقشته في التقریر السنوي لتغطیة ووضع تنفیذ التوصیات. وهو یتضمن استجابة لموضو 

في ، في حین یختبر القسم الثالث وضع تنفیذ التوصیات 2011عن نتائج وأثر عملیات الصندوق في عام 

حسب الموضوع الرئیسي. ویحلل القسم الرابع وضع تنفیذ التوصیات المستعرضة في مصنفةهذا التقریر 

                                                     

1  EB 2011/104/R.8 2010سنوي السابق عن نتائج وأثر عملیات الصندوق لعام تم ترحیل بعض التقییمات من التقریر ال؛.  
2  EB 2011/102/R.7/Rev.1..  
3  EB 2010/99/R.6.  
  .EC 2010/65/W.P.6من الوثیقة  الثالثكما هو وارد في الملحق 4
5  EB 2012/106/R.xx/Add.1.  
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فهو یوفر منظورا أطول مدى لالستجابة للتقییمات. ویتم هنا التطرق السنوات األربع الماضیة، وبالتالي

زالت معلقة (التي تمت إثارتها في أو التي ما،لقضایا أداء الحكومات والتوصیات التي لم یحن وقتها بعد

اجتماعات لجنة التقییم السابقة). كذلك ینظر هذا القسم في التوصیات الحاسمة ذات الصلة بانخراط 

تنمیة القطاع على تقییم استراتیجیة الصندوق في بما یتماشى مع التركیزالخاصق مع القطاعالصندو 

. وینتهي هذا القسم باستعراض للوضع التنفیذي عبر األقالیم. أما القسم معهٕارساء الشراكاتالخاص و 

الخامس فهو یعرض االستنتاجات والتوصیات.

د من التوصیات التي تركز على برامج الفرص االستراتیجیة عدد متزایوألن استعراض هذا العام یكشف عن -6

القطریة، بما في ذلك االستراتیجیات واألولویات التي تغطیها برامج الفرص االستراتیجیة القطریة والعملیات 

االستراتیجیة الفرصالتي ینطوي علیها إعداد هذه البرامج، فقد تمت إضافة فئة مواضیعیة جدیدة  لبرامج

في التحلیل.القطریة

وضع تنفیذ عنیتطرق هذا التقریر أیضا لتعلیقات مكتب التقییم المستقل على تقریر رئیس الصندوق -7

2011توصیات التقییم وتدابیر اإلدارة لعام 
).1(انظر اإلطار 6

  1اإلطار 

  على تقریر رئیس الصندوقفي الصندوقالتطرق لتعلیقات مكتب التقییم المستقل

  2011صیات التقییم وتدابیر اإلدارة لعام عن وضع تنفیذ تو 

  أدخل مكتب التقییم المستقل التمایز بین الجنسین كمعیار محدد للتقییم.التوصیات ذات الصلة بالتمایز بین الجنسین: 

ــد نقطــة اإلنجــاز فــي الوقــت المحــدد لهــا: اســتخدمت وقــد ،عنــد نقطــة اإلنجــازلالتفــاقصــیاغة جدیــدة طــورتعقــد االتفاقــات عن

  وصاعدا هذه الصیغة الجدیدة.2011تفاقات عند نقطة اإلنجاز التي وقعت منذ عام اال

وجــود تحســن فــي اســتجابة الحكومــات فــي تقریــر رئــیس الصــندوق الســابق عــن وضــع تنفیــذ توصــیات ظوحلــ: اســتجابة الحكومــات

بـاء مـن -القسـم رابعـاما تم تحریه بشكل أوسع في وفي التعلیقات التي خرج بها مكتب التقییم المستقل. وهذا ،التقییم وتدابیر اإلدارة

  هذا التقریر.

تـم تحلیـل التوجـه الخـاص بالتوصـیات السـابقة التـي لـم یحـن وقتهـا بعـد زالـت معلقـة: التوصیات التي لم یحن وقتها بعد أو التي مـا

جمیـع التوصـیات لسـوف یتطـرق 2013جیم. إضـافة إلـى ذلـك فـإن التقریـر فـي نسـخة عـام –رابعا القسمزالت معلقة في أو التي ما

  وصاعدا.2008زالت عالقة من عام التي لم یحن وقتها بعد أو التي ما

المنهجیة- جیم 

الستكمال قائمة بالتوصیات في الصندوقعملت دائرة إدارة البرامج بشكل وثیق مع مكتب التقییم المستقل-8

ییمات التي تمت مناقشتها في أوال في جمیع التقالتي سیتم استعراضها في هذا التقریر. وقد نظر الطرفان 

، ومنها انطلقا لالتفاق على التقییمات التي 2011الصندوق في عام وأثر عملیاتریر السنوي عن نتائجالتق

:استعراض تقییم الصندوق هذا في حالولم یتم إدراج التقییمات في.سیغطیها تقریر رئیس الصندوق هذا

ما ال یسمح مستعراض الاقات عند نقطة اإلنجاز في وقت قریب جدا من عملیة ا) جرى استكمال االتف1(

تجهیزتصمیم المشروع الالحق أو بعد) لم یبدأ 2(أو متابعة ذات مغزى، إلجراء الوقت الكافي مرور ب

                                                     

  ).EB 2011/103/R.7(2011م وتدابیر اإلدارة لعام الملحق األول من تقریر رئیس الصندوق عن وضع تنفیذ توصیات التقیی  6
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برنامج الفرص االستراتیجیة القطریة الالحق (الذي من شأنه أن یتطرق لمعظم التوصیات الناجمة عن 

القادمة من تقریر رئیس ةاق عند نقطة اإلنجاز). وسیتم استعراض جمیع هذه التقییمات في النسخاالتف

بتصنیف الصندوق عن وضع تنفیذ توصیات التقییم وتدابیر اإلدارة. بعدئذ قامت دائرة إدارة البرامج 

ة بناء على ثالثة وتم تصنیف كل توصی،التوصیات الناجمة عن االتفاقات عند نقطة اإلنجاز المتفق علیها

أبعاد: المستوى والطبیعة والموضوع. وتتسق هذه المعاییر بصورة عریضة مع تلك التي استخدمت في النسخ 

الثالث األخیرة من تقریر رئیس الصندوق.

یحدد هذا التصنیف الكیان المسؤول عن تنفیذ التوصیة. وأما الفئات التي تم تبنیها فهي:: المستوى-9

 ى المشروعات؛الصندوق على مستو

 الصندوق على المستوى الُقْطري، بالشراكة مع الحكومات؛

السلطات الحكومیة في البلد الشریك؛

الصندوق على المستوى اإلقلیمي؛

.الصندوق على المستوى المؤسسي

:المعدلةسیاسة التقییموفقا لالتوصیات الثاني التصنیف یوزع هذا: ةالطبیع- 10

؛محدداتخاذ إجراءقترح ، إذا كانت تتوصیات تشغیلیة

إذا كانت تقترح نهجًا أو مسارًا للعمل؛توصیات استراتیجیة ،

إذا كانت ترتبط بالمبادئ التي یستهدي بها الصندوق.توصیات سیاساتیة ،

مثل االستهداف، والتمویل الریفي، فئة مواضیعیة26توصیات في الالتصنیف الثالث ذامع هیجّ الموضوع:- 11

المواضیع هذه وتغطي.)وهو مجال مواضیعي جدید(امج الفرص االستراتیجیة القطریةواالستدامة مع بر 

والتمایز بین الجنسین؛ المجاالت التقنیة؛ إدارة المشروعات؛ ،االستهدافعریضة وهي: خمس مجموعات

،مصنفة حسب الطبیعة5وترد هذه المواضیع في الجدول .شاملةالالمواضیعغیر اإلقراضیة؛ و المواضیع 

وفي الملحق الثاني مصنفة حسب وضع المتابعة، وبعدئذ أطلعت دائرة إدارة البرامج مكتب التقییم المستقل 

تعلیقات مكتب وفیما بعد تم إدراج،على قائمة التوصیات المصنفة لضمان موافقته على التغطیة والتصنیف

التقییم المستقل.

لقطریة لة مع الشعب اإلقلیمیة ومدراء البرامج افي المرحلة الثانیة، تم تشاطر التوصیات المستكمو - 12

تصال المعنیة المالئمة.الفقد تم االتصال بجهة ا،وفي حال التقییمات على المستوى المؤسسي.نالمسؤولی

وطلب من الجهات المسؤولة التعلیق على وضع المتابعة وتوفیر استجابات مفصلة لكل توصیة من 

عب توفیر أمثلة واضحة عن المتابعة، طلب من جهات االتصال ومن الشُ التوصیات. ولتعزیز حلقة التعلم، 

وحیثما كان ذلك ممكنا وقابال للتطبیق، مبررات وأسباب عدم المتابعة الكاملة لتوصیة من التوصیات. 

بعدئذ تم استعراض االستجابات في دائرة إدارة البرامج. وتم تقدیر مدى االمتثال للتوصیات وفقا لفئات وضع - 13

تنفیذ التالیة (والتي تتسق مرة أخرى مع الفئات المستخدمة في النسختین السابقتین من تقریر رئیس ال

الصندوق):

؛والبرامج/ألنشطة/العملیاتا/تصمیمضمن المسار الجدیدكاملبال: التوصیات مدرجة متابعة كاملة
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برامج الفرص لقطریة/البرامج ا/: التوصیات التي سیتم إدراجها في المشروعاتلم یحن وقتها بعد

االستراتیجیة القطریة حیث سیتم استكمالها والموافقة علیها؛

وفقًا للتوجه الموصى به في االتفاق عند نقطة اإلنجاز؛المتخذةالتدابیرتم الشروع ب: جاریة

ختلف عما اتفق علیه في مطبقت على نحو أنها : لم تطبق التوصیات بالكامل بعد، أو جزئیة

؛ساسیةاألتهفلسفتحترمنقطة اإلنجاز، ولكنها االتفاق عند 

 ّتوصیات تعذرت متابعتها؛قة:معل

:أو الُقْطریةالمتغیرة في التنمیة بسبب الظروف إما لها یتم االمتثالتوصیات لم غیر قابلة للتطبیق

.ألسباب أخرى، أو التسییر المؤسسي في الصندوقسیاقات بسبب 

لدائرة إدارة البرامج برصد مدى االمتثال لتوصیات االتفاقات عند نقطة یسمح مخطط التصنیف الوارد أعاله- 14

اإلنجاز، كما یسمح لها أیضا بتحلیل طبیعة المتابعة للمعاییر المختلفة.

  2012استعراض وضع تنفیذ التوصیات المشمولة في عام –ثانیا 

  نطاق التقییم ومحتویاته-ألف 

منها خمسة ،تتقییماعشرةتوصیات التقییم وتدابیر اإلدارة یغطي تقریر رئیس الصندوق عن وضع تنفیذ- 15

:، وهي2011تقییمات أجریت عام 

؛)المرحليالتقییم(الریفیةالمالیةالوساطةبرنامج :ثیوبیاإ  )(أ

؛)الُقْطريالبرنامجتقییمالهند (  (ب)

)؛مرحليالالتقییم(وكاراكوروأفتوتجنوبفيالفقرمنالحدمشروع:موریتانیا  (ج)

النیجر (تقییم البرنامج القطري)؛  (د)

.)المرحليالتقییم(مشروع تنمیة إنتاج الزیوت النباتیة:أوغندا  (هـ)

أما التقییمات الخمسة المتبقیة التي یغطیها هذا التقریر فهي مدرجة في التقریر السنوي عن نتائج وأثر - 16

:2011عملیات الصندوق لعام 

الثانیةالمرحلة-الغربيالجنوبياإلقلیمفيالمزارعینصغارشروعم:الدومینیكیةالجمهوریة  )أ(

(تقییم اإلنجاز)

(تقییم على مستوى المؤسسة)تنمیة القطاع الخاص وٕارساء الشراكات بشأناستراتیجیة الصندوق   )ب(

كینیا (تقییم البرنامج القطري)  )ج(

أودومكسايفيالمحلیةعاتالمجتممبادراتمساندةمشروعجمهوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة:  )د(

(تقییم اإلنجاز)

(التقییم مشروع تنمیة المحاصیل النقدیة والتصدیریة في قطاع أصحاب الحیازات الصغیرةرواندا:  )ه(

المرحلي)
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الواردة في التقریر بأن یتم إدراج التقییمات األخرى وقد اتفقت دائرة إدارة البرامج مع مكتب التقییم المستقل - 17

في نسخة العام القادم من تقریر رئیس الصندوق عن 2011ئج وأثر عملیات الصندوق لعام عن نتاالسنوي

تیوفیوضع تنفیذ توصیات التقییم وتدابیر اإلدارة. وهي تتضمن تقییمات للبرامج القطریة من غانا ورواندا 

درج في سیُ ،لى ذلكة. إضافة إمتحدوتقییمات مرحلیة من البرازیل وغانا وجمهوریة تنزانیا ال،نام والیمن

تقییم مؤسسي ألداء الصندوق فیما یتعلق بالمساواة بین الجنسین رئیس الصندوقالنسخة العاشرة من تقریر 

علىله عرض سیاسة الصندوق بشأن المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة والذي تم استجابةً (وتمكین المرأة 

ل على قائمة بالتقییمات التي یغطیها هذا التقریر، یرجى وللحصو .)2012لس التنفیذي في أبریل/نیسان جالم

أدناه.2الرجوع إلى اإلطار 

  2اإلطار 

  2012لعام رئیس الصندوقالتقییمات المشمولة في تقریر 

  

  هذا: رئیس الصندوقالمشمولة في إطار تقریر العشرة یرد في ما یلي التقییمات 

قبل الشروع بمرحلة جدیدة من مشروع ما أو قبل البدء جب سیاسة التقییم السابقة إلزامیة بمو التقییمات المرحلیةكانت   -ألف

  وقد تم النظر في هذا التقریر في التقییمات المرحلیة األربعة التالیة:.بمشروع مشابه في نفس البلد

رنامج الوساطة المالیة الریفیةبثیوبیا:إ-1

فتوت وكاراكوروالحد من الفقر في جنوب أمشروع موریتانیا:-2

مشروع تنمیة إنتاج الزیوت النباتیة:أوغندا-3

  التصدیریة لقطاع أصحاب الحیازات الصغیرةالنقدیة و المحاصیل مشروع تنمیة :رواندا-4

  

بعد استكمال تقریر إنجاز المشروع الذي ،التقییم السابقةسیاسة كما نصت علیه ،جرى عادةوالتي تُ تقییمات اإلنجاز  -باء

  في هذا التقریر.التالیینیعده المقترض عقب انتهاء المشروع. وقد تم إدراج تقییمي اإلنجاز

المرحلة الثانیة-مشروع صغار المزارعین في اإلقلیم الجنوبي الغربي الجمهوریة الدومینیكیة:-5

  ي أودومكسايمشروع مساندة مبادرات المجتمعات المحلیة فجمهوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة:-6

بالتالي توفر لبنات البناء ، و ماالصندوق في بلد التي یدعمهاوأثر األنشطة أداءالتي تقدر تقییمات البرامج الُقْطریة  - جیم

تقییمات إدراج ثالثةم توقد .الملموسة والمباشرة الستعراض وصیاغة برنامج الفرص االستراتیجیة القطریة المستند إلى النتائج

  ریة في هذا التقریر وهي:لبرامج قط

  الهند–7

  النیجر–8

كینیا-9

التي تقدر فعالیة وأثر السیاسات واالستراتیجیات واألدوات والنهج المستخدمة على المؤسسيعلى المستوىاتالتقییم- دال

  مستوى الصندوق بأسره. ویشمل هذا التقریر تقییما مؤسسیا واحدا وهو: 

  .تنمیة القطاع الخاص وٕارساء الشراكاتشأن باستراتیجیة الصندوق -10

  

االتفاقات عند نقطة یغطي تقریر رئیس الصندوق عن وضع تنفیذ توصیات التقییم وتدابیر اإلدارة هذا - 18

أدناه 1من الشعب اإلقلیمیة الخمس. ویرد في الجدول شعب اإلنجاز الناجمة عن التقییمات المجراة في أربع 

میة ونوع التقییم.التوزیع حسب الشعبة اإلقلی
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  1الجدول 

  2012لعام الصندوق رئیس تقریرالتوزیع اإلقلیمي للتقییمات المشمولة في 

التوزیع اإلقلیمي

التقییمات 

رحلیةالم

تقییمات

اإلنجاز

  تقییمات

البرامج 

الُقْطریة

  التقییمات

المجموعالمؤسسیة

213أفریقیا الغربیة والوسطى

213وبیةأفریقیا الشرقیة والجن

112آسیا والمحیط الهادي

11أمریكا الالتینیة والكاریبي

الشرق األدنى وشمال أفریقیا

11  المستوى المؤسسي للصندوق

423110المجموع

الك ثالثة تقییمات في شعبة الشرق األدنى وشمال أفریقیا وأوروبا. إال أن هنةوال یغطي تقریر هذا العام أی- 19

تجمیع التقییمات التي تم النظر فیها في تقاریر رئیس الصندوق عن وضع تنفیذ مشروعات مدرجة في 

  (انظر الملحق الثالث).2012عام إلى 2009عام ات التقییم وتدابیر اإلدارة من توصی

لتقریر. وغالبا ما في هذا انقطة اإلنجاز عندتفاقاتالتم استعراض التوصیات اإلفرادیة من كل اتفاق من ا- 20

توصیةاألنواع المختلفة من اإلجراءات التي تغطیها كل إغفالم هذه التوصیات الحقا بحیث ال یتم ییتم تقس

ةطتوصیة من اتفاقات نق167منفردة ألغراض المتابعة. وتبعا لهذه العملیة، فقد تم استخالص ما مجموعه 

عنه ینجمبأن كل اتفاق من اتفاقات نقطة اإلنجاز اإلنجاز العشرة المستعرضة، وبالتالي یمكن القول

فإنه یتماشى مع التوجهات الحدیثة ،عدد التوصیات لكل اتفاقيتوصیة. وفیما یتعلق بوسط17بالمتوسط 

وقد أبقى مكتب التقییم .2011عامفي18و2010عامفي19، و2009عامفي18على النحو التالي:  

اإلنجاز على أن ةنقطعند تفاقات الفة إلى توفیر عدد أقل من التوصیات في االمستقل على الممارسة الهاد

تكون أكثر تركیزا. 

بالمائة) على المستوى 80فقد تم التطرق إلى األغلبیة (،ي تنفذ التوصیات علیهذوفیما یتعلق بالمستوى ال- 21

إدارة الصندوقوعات والبرامج هو القطري. ویشیر هذا إلى أن المستوى الحاسم لمتابعة التنفیذ بالنسبة للمشر 

قلیل من التوصیات الموجهة بصورة العلى المستوى القطري بالشراكة مع الحكومات. وبالمقارنة هنالك 

بالمائة على التوالي). أما التوصیات على 5و 7مباشرة وحصریة لسلطات المشروعات والحكومات (

نخراط مع القطاع الخاص. ویبین م المؤسسي لالفهي ناجمة عن التقییبالمائة) 5المستوى المؤسسي (

  أدناه توزیع التوصیات حسب نوع ومستوى التقییم.2الجدول 
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  2الجدول 

  توصیات التقییم حسب نوع ومستوى التقییم

اتالتقییم

ةالمرحلی

تقییمات 

اإلنجاز

  تقییمات

البرامج 

الُقْطریة

  التقییمات

المؤسسیة

المجموع

(باألعداد)

  المجموع

سبة(بالن

  المئویة)

995المستوى المؤسسي للصندوق

442المستوى اإلقلیمي للصندوق

51216213480المستوى الُقْطري للصندوق/الحكومة

3695الهیئات والمؤسسات الحكومیة 

101117  مستوى المشروعات

5431739167100  عداد)(باألالمجموع   

3219445100لنسبة المئویة)(باالمجموع

  تماماً 100النسب المئویة مقربة وقد ال یبلغ مجموعها ملحوظة: 

تغییرات سیاساتیة. واقترح بالمائة منها إلى المستوى المؤسسي 2فقد تطرق ،وفیما یتعلق بطبیعة التوصیات- 22

التيلمائة من هذه التوصیات با63مع القطاع الخاص. وهنالك لالنخراطوهي ناجمة عن التقییم المؤسسي 

،تعد استراتیجیة بطبیعتها. وتتطرق التوصیات االستراتیجیة في العادة للشراكات على المستوى القطري

وتسلط الضوء على القضایا المتعلقة بالتصمیم المستقبلي للمشروعات وصیاغة برامج الفرص االستراتیجیة 

یات المتبقیة تشغیلیة بطبیعتها، وتتعلق التوصیات التشغیلیة في بالمائة من التوص35القطریة. وتعد نسبة الـ 

ي واإلجراءات الخاصة بتحسین میدانالعادة بطرائق إرساء الشراكات والخطوات المتخذة لتعزیز الحضور ال

التوصیات حسب مستواها وطبیعتها.3صنف الجدول أداء المشروعات. وی

  3الجدول 

  طبیعةالى و مستو التوزیع توصیات التقییم حسب 

توصیات 

تشغیلیة

توصیات 

استراتیجیة

توصیات 

على 

مستوى 

السیاسات

المجموع

(باألعداد)

  المجموع

(بالنسبة 

  المئویة)

6395للصندوقالمؤسسيمستوىال

2242للصندوقاإلقلیميمستوى ال

478780ة/الحكومللصندوقالُقْطريالمستوى

455ة الهیئات والمؤسسات الحكومی

657  مستوى المشروعات

591053167100  (باألعداد)المجموع  

35632100(بالنسبة المئویة)المجموع

  

  وضع التنفیذ: مدى االمتثال–باء

. ویظهر 4هذا التقریر في الجدول لمما تم استعراضهتوصیة167یرد وضع التنفیذ للتوصیات البالغ عددها - 23

ا حسب الموضوع.نفثاني وضع التنفیذ مصالملحق ال
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  4الجدول 

  وضع تنفیذ توصیات التقییم

متابعة كاملةالمستوى

لم یحن 

معلقجزئيجاروقته بعد
غیر منطبق

  المجموع

)باألعداد(

6129للصندوقالمؤسسيمستوىال

44للصندوقاإلقلیميمستوى ال

الُقْطريالمستوى

ة/الحكومللصندوق
1052423134

51219الهیئات والمؤسسات الحكومیة 

8311  مستوى المشروعات

1243346167  (باألعداد)المجموع  

742024100(بالنسبة المئویة)المجموع

تابعة متوصیة 124توصیة، تمت متابعة 167من بین ما مجموعه :التوصیات التي تمت متابعتها بالكامل- 24

بالمائة). وفیما یلي بعض األمثلة عن التوصیات التي تمت متابعتها بالكامل:74(حوالي كاملة 

أوصى التقییم المؤسسي المتعلق بالقطاع الخاص بتعریف أكثر تركیزا للقطاع الخاص. وقد استجابت   )أ(

تم االعتراف وفي حینفي الصندوق بشكل كامل لهذه التوصیة.7استراتیجیة القطاع الخاص الجدیدة

والتجار على نطاق صغیر إلى األعمال من المزارعین طیفًا كامالً بأن القطاع الخاص الریفي یغطي 

مع لالنخراط الصندوق اعتزامیةاالستراتیجیة على كیفتركز فقد ة الكبیرة متعددة الجنسیات،التجاری

للربح والتي الرامیةة أو الشركات " والذي تم تعریفه على أنه األعمال التجاریالشركات الخاصة"قطاع 

قطاع ال تملكها أو تشغلها الحكومة. عالوة على ذلك فقد سلطت االستراتیجیة الضوء على أن 

في المناطق الریفیة یتضمن أنماطا متنوعة من الشركات مع مستویات متفاوتة من الشركات الخاصة 

لتنوع هیئات القطاع الخاص في المناطق والمقار والحجوم واالنتشار. وقد تم وضع الخرائطالرسمیة 

كما تمت اإلشارة للكیانات المختلفة التي یمكن تصنیفها على أنها قطاع خاص مؤسسي ،الریفیة

صغیر إلى متوسط النطاق أو كبیر.

. عالوة على ذلك فقد اقترح أیضا أعمق مع الحكومةباندماجفي الهند أوصى تقییم البرنامج القطري   )ب(

وحدات إدارة المشروعات مع الحكومات في الوالیات. واستجابة لذلك أجري تحلیل ضرورة مواءمة 

على الموارد تخصیص من نظام 2012- 2010معمق خالل تصمیم المشروعین الجدیدین لدورة 

المشروعین بصورة مباشرة من قبل إدارات الحكومة في الوالیة.لیا تنفیذ حاأساس األداء. ویتم 

یر المرحلي المخاوف بشأن تدهور خصوبة التربة والحاجة إلى تدریب المزارعین في أوغندا أثار التقر   )ج(

تم تصمیمه مؤخرا من إدخال زراعة . وقد جعل مشروع صونعلى استخدام األسمدة وعلى زراعة ال

إلرشادیة التي یتم توفیرها. وتتضمن مواضیع اإلرشاد اواحدا من األهداف الرئیسیة للخدمات الصون

مواقع العروض الحقلیة تركیزا على طرق الزراعة واستخدام األسمدة وزراعة ا من خالل التي یروج له

ة اآلفات.مكافحوتدویر المحاصیل وتحسین أصناف البذور و الصون
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محلي ألنشطة المشروع. واستجابة المجتمع الأوصى التقییم المرحلي في موریتانیا بالترویج لملكیة و   )د(

أساسا من خالل منظمات المنتجین. وستقرر مؤسسة تستند إلى تنفیذ دعم المشروع لذلك، سیتم 

الموارد الرعویة الزراعیة على وستدارالمجتمع المحلي االستثمارات االجتماعیة التي سیتم إجراؤها. 

البنى. وفیما یتعلق بجمیع األنشطة التي تنطوي على استثمارات في ي المشتركالمستوى المجتمع

طابع الرسمي على اتفاقیات الصیانة مع المستخدمین للترویج لملكیة ، سیتم إضفاء الاألساسیة

.ةالمحلیاتالمجتمع

لتوصیات االتفاقات عند نقطة اإلنجاز. وجاءت المتینةلصندوقاستجابة الضوء على احاليتقریر الالیسلط - 25

2009المائة عام ب57و2008بالمائة عام 54حصة التوصیات التي تم تنفیذها بالكامل والتي كانت بحدود 

2010بالمائة عام 72أعلى بصورة متسقة في السنوات الثالث الماضیة بحیث وصلت إلى 
عام بالمائة 71و8

بالمائة في هذا االستعراض.74و2011

بالمائة من إجمالي 20توصیة أخرى (حوالي 33. بالنسبة لـ )متابعتها (الجاریةالتي تتمالتوصیات - 26

تنفیذ اإلجراءات واالستراتیجیات الالزمة الموصى بها. وهي تتضمن إجراءات قد تأخذ التوصیات) یتم حالیا 

وقتا أطول لتحقیقها. ولكن تم بالفعل الشروع بالخطوات صوب تنفیذها. ومن بین األمثلة على ذلك:

كیفیةفي كینیا اقترح تقییم البرنامج القطري ضرورة أن یصوغ برنامج الفرص االستراتیجیة القطریة  )أ(

استكمال األدوات المختلفة ورصدها لبعضها البعض والمساهمة في تحقیق أهداف البرنامج القطري. 

وبالفعل فقد جاء في صیاغة برنامج الفرص االستراتیجیة القطریة تركیز على اختبار الجملة الكاملة 

وٕاجراءات من األدوات، بما في ذلك القروض والمنح وحوار السیاسات والشراكات وٕادارة المعرفة 

وأدرجتكیف یمكن لهذه األدوات أن تسهم في تحقیق أهداف البرنامج. التمویل المجمع، وتقدیر 

ا في برنامج الفرص االستراتیجیة القطریة.هجمیع

بأن یتضمن التقریرأوصى،بالنسبة لتقریر اإلنجاز الخاص بجمهوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة  )ب(

بهدف تحلیل الدروس المستفادة من كافیةبموارد االمعرفة مزودالمشروع المستقبلي مكونا إلدارة 

كما نص تقییم وغیره من المشروعات.كسايأودومفي ةالمحلیاتمشروع مساندة مبادرات المجتمع

اإلنجاز أیضا على نشر المنتجات المعرفیة المنبثقة على أوسع نطاق. وهذا ما یتم التخطیط له في 

المستند إلى الفرص االقتصادیة األمن الغذائي و علیه مؤخرا باسم برنامج برنامج جدید تمت الموافقة

ي، وتبذل الجهود لتحقیق هذا الهدف. وقد تم إجراء أول افي سوم سون سون جالمجتمع المحلي

في فینتیان، حیث 2012مارس/آذار 15تمرین لتقاسم المعرفة في حلقة العمل االستهاللیة بتاریخ 

وظفین من المشروعات التي یمولها الصندوق في البالد مع ممثلین من تمت دعوة جمیع الم

مشروعات أخرى في الو ممن یعملون في مجاالت مشابهة.

بالمائة من إجمالي التوصیات) كانت 2(بالنسبة ألربع توصیات.تمت متابعتها جزئیاالتي توصیات ال- 27

احترمت روح التوصیة وأجرت قد رق القطریة ویعني ذلك ضمنا أن فرق المشروعات أو الفالمتابعة جزئیة.

بسبب لھااالمتثال الكاملولكنھا لم تتمكن منتغییرات في االستراتیجیة أو العملیات بناء على ذلك، 

                                                     

منذ شطب التوصیات الخاصة بكوریا الشمالیة من المعطیات (كان الرقم 2010بالمائة لمعدل االمتثال عام 72تحدیث نسبة الـ تم  8
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ویمكن الحصول على مثال على ذلك .المعوقات أو التغییرات في السیاق القطري أو في سیاق المشروعات

یث تم اقتراح ضرورة مشاركة الحكومات في الوالیات في بعثات من تقییم البرنامج القطري للهند ح

تعرف باسم بعثات اإلشراف المشتركغدت الصندوق. وبناء علیه، یتم إجراء جمیع بعثات اإلشراف (التي 

أن تضمن الحكومات في الوالیات ي الوالیات. كذلك فقد تم اقتراح بالتعاون مع الحكومات ف)في الهند

فإن هیاكل هوبین. واستجابة لذلك و األشخاص المموظفي المشروعات بهدف اإلبقاء علىمرتبات تنافسیة ل

المرتبات في جمیع الوالیات تتدرج ما بین تنافسیة وغیر تنافسیة. وفي حین أن مرتبات موظفي المشروعات 

دو بالیة وقدیمة قد تكون تنافسیة عند الموافقة علیها إال أن هیاكل المرتبات على مستوى السوق بأكمله قد تغ

قد یبرز مشروع جدید تبادر به منظمة دولیة أخرى في وقت قصیر بعد ،المثالعلى سبیل (بصورة سریعة 

الموافقة على مشروع الصندوق ویقدم هذا المشروع مرتبات ومزایا أفضل).

، لتوصیاتاجماليإمن في المائة4ما یعادل(أيتوصیات ست اعتبرت .قیطبقابلة للتالتوصیات غیر ال- 28

ذلك أساسا إلى تغییر السیاقات اإلنمائیة أو سیاقات السیاسات على السبب في ویعود قیطبقابلة للتغیر 

فعلى سبیل المثال:مستوى البلد أو تغییر سیاقات التسییر المؤسسي.

للقطاع مكرس منفصل يبإنشاء مرفق تمویلالقطاع الخاص التقییم المؤسسي المتعلق بأوصى   )أ(

لقطاع الخاص بعد امناقشات استراتیجیة خالل ةلم یدعم المجلس التنفیذي هذه التوصیالخاص. و 

اإلدارة في متابعة فكرة إنشاء هذا تمض) وبالتالي لم EB 2011/104/R.4عرضها (انظر الوثیقة 

المرفق.

تقییم البرنامج القطري للنیجر بأن یدعم الصندوق التنفیذ اإلقلیمي أوصى،مشابهةوبصورة   )ب(

إال أنه، ومنذ ذلك الحین، تم استبدال هذه االستراتیجیة ستراتیجیة الحكومة للتنمیة الریفیة.ال

تم (المعروفة باسم النیجر تطعم النیجر) وقد لتنمیة الزراعیة والألمن الغذائيباستراتیجیة جدیدة

.بصورة كاملة في هذه االستراتیجیةجمیع العملیات التي یمولها الصندوق استیعاب

وقتها بعد في استعراض لم یحن اال یوجد أي توصیة مصنفة على أنهلتوصیات التي لم یحن وقتها بعد.ا- 29

باتخاذ إجراءات بالشروعكل مشروع وبرنامج وسیاسة مسؤولة عن تنفیذ التوصیات بالفعل قامهذا العام. إذ 

في ذات الصلة بصورة مفصلة ل األطو . وتتم مناقشة التوصیات التي لم یحن وقتها بعد والتوجهات المتابعة

.التاليالقسم 

لهذا العام أیة توصیة یعتبر تنفیذها معلقا، أي بعبارة الصندوقال یتضمن تقریر رئیس.التوصیات المعلقة- 30

مع التوجهات هذا یتماشى و أخرى تم التطرق لجمیع التوصیات المشمولة ذات الصلة باإلجراءات المالئمة. 

بالمائة أو أقل.2ت األربع الماضیة كانت حصة التوصیات المعلقة بحدود طویلة األمد. ففي السنوا

عند نقطة اإلنجاز إلدارة الصندوق لالتفاقتوفر الصیاغة المعدلة التوصیات التي لم یتم االتفاق علیها.- 31

د هذه الحاالت یتم تحدیمثل والحكومات معا الفرصة لتحدید التوصیات التي لم یتم االتفاق علیها. وفي 

االتفاقات عند نقطة اإلنجاز التي تم استعراضها هذه السنة، هنالك مسار جدید بدیل لإلجراءات. ومن بین 

توصیتان فقط وكالهما من التقییم المرحلي لرواندا لم یتم االتفاق علیهما بالكامل. إذ اتفق الصندوق واإلدارة 

ورة إجراء تحلیل مفصل بهذا الصدد. وسوف على عدم مالءمة إدارة التعاونیات ولكنهما لم یتفقا على ضر 

القدرات اإلداریة للتعاونیات المشاركة في تصمیم برنامج یتم عوضا عن ذلك إدراج الدعم المفصل لبناء 
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التحول (وهو مشروع جدید في ذخیرة المشروعات). وفیما یتعلق بالدراسات التي اقترحها التقییم لم تتفق 

ولكنهما اقترحتا مجاالت بدیلة ذات صلة تشغیلیة أكبر.،المقترحةالحكومة واإلدارة على المواضیع

نتائج وأثر عملیات الصندوق لعام عن السنويتقریرالفي الواردة لتوصیات لاالستجابة –جیم
2011  

ركز التقریر السنوي عن ،2010في دیسمبر/كانون األول تنفیذيمجلس الالاستجابة للقرار الذي صدر عن - 32

على اإلشراف المباشر ودعم التنفیذ كموضوع للتعلم. وقد أشار 2011عملیات الصندوق في عام نتائج وأثر 

التقریر السنوي إلى أن التحول إلى اإلشراف المباشر كان واحدا من أهم اإلصالحات بعیدة المدى منذ إنشاء 

عملیتي اإلشراف ودعم تم تأصیل و لصندوق. لالصندوق. وقد أدى إلى تغییرات جذریة في النموذج التشغیلي 

الحافظة عبرفي الصندوق. وتمت مالحظة إسهامات هاتین العملیتین في تحسین حافظة الصندوق التنفیذ 

أسرع وأنسب زمنیا للمخاطر وحال مشتركا للمشاكل مع الحكومات الشریكة اً بأسرها. ویتضمن ذلك تحدید

اإلشراف إسهاموأثر عملیات الصندوق عن نتائج أكثر فعالیة للحلول. وقد الحظ التقریر السنوي اً وتحدید

سمح للصندوق بأن یغدو أكثر قربا من أرض الواقع وأن یفهم السیاقات مما ،المباشر في تحسین األداء

القطریة بصورة أفضل كما یسر متابعة أفضل مع الوكاالت المنفذة وتعاونا أوثق مع أصحاب المصلحة 

وأالحد من مشاكلها وأ،اء لجهة تحسین جودة تصمیم المشروعاتالمعنیین. وجاءت الفوائد واضحة سو 

تحسین التنفیذ (وبخاصة في الحاالت التي تم فیها أیضا توفیر المزید من دعم التنفیذ).

على جهود الصندوق في التوجه نحو 2011كما أثنى التقریر السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق لعام - 33

اللذین وااللتزاملى الجدیة عالتحول السریع یشهدنت خطة التنفیذ طموحة و اإلشراف المباشر. وقد كا

وهنالك بعض القضایا التي أثارها التقریر السنوي أظهرهما مدراء البرامج القطریة ودائرة إدارة البرامج ككل.

عن نتائج وأثر عملیات الصندوق مما سیتم مناقشته بصورة موجزة هنا.

سیاسة الصندوق وٕاتاحتها بعد تسعة أشهر فقط من الموافقة على كتیبات التنفیذألة أثار التقریر السنوي مس- 34

بشأن اإلشراف المباشر ودعم التنفیذ ومشكلة االفتقار إلى الوضوح في أدوار ومسؤولیات الشعب المختلفة. 

متاحة (تم نشرها و ةالشاملة لإلشراف المباشر ودعم التنفیذ موجودالتوجیهیةوفي الوقت الحالي فإن المبادئ 

منذ ذلك الحین). وهي شاملة كما أشار التقریر الموجز لمكتب وحدثت2007ألول مرة في سبتمبر/أیلول 

. وهي تغطي سیاق اإلشراف ودورة اإلشراف، بما في ذلك 9رـالتقییم المستقل الخاص باإلشراف المباش

ة االستهداف والتمایز بین الجنسین على شاكلوٕادارة القروض والقضایا الخاصة (المخصوصةاإلجراءات 

التوجیهیة إلعداد المذكرات وتقاریر وضع مبادئالوضعتواالبتكارات وٕادارة المعرفة). كذلك فقد 

تعمیم إعالمي یحدد بشكل واضح أدوار تم إصدار 2010المشروعات. وفي نوفمبر/تشرین الثاني 

ومسؤولیات الوحدات التشغیلیة والموظفین.

ر السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق إلى محدودیة التدریب لبناء قدرات الموظفین. إال أنه وأشار التقری- 35

جمیع الموظفین في دائرة إدارة البرامج (وبعض الموظفین اآلخرین فقد أخضع عملیاً في الوقت الحاضر و 
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تم ) 2012/نیسان (أبریلمن شعب أخرى لها عالقة باإلشراف) إلى برنامج تدریب ذي صلة. وحتى تاریخه 

موظفا من المكاتب القطریة.63بما في ذلك ،موظفا251تدریب ما مجموعه 

عب اإلقلیمیة فیما یتعلق وجود تفاوتات عبر الشُ ي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق التقریر السنو الحظ - 36

جمیع فيمیع الموظفین بتنفیذ السیاسة. وفي الوقت الحالي، وفیما یتعلق بمدى التنفیذ والقدرات، تم تدریب ج

ثار التقریر ندوق. كما أعب اإلقلیمیة إلى اإلشراف المباشر للصوتخضع المشروعات في جمیع الشُ ،الشعب

السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق قضایا تتعلق بعبء العمل على مدراء البرامج القطریة وٕامكانیة 

ثاني عن مصدرین من الضغوطات المختلفة: أولهما . وینجم هذا األمر اللدیهموجود تضارب في المصالح 

وقد یغدوا،أن مدراء البرامج القطریة قد یشرفون على مشروعات یتحملون هم أنفسهم مسؤولیة تصمیمها

إدارة المشروعات (وهي مسؤولیة تقع على كاهل في أكثر من الالزممدراء البرامج القطریة منخرطین 

وبالتطرق إلى هاتین القضیتین تم إجراء العدید من عملیات الحكومة المعنیة ولیس الصندوق).

لضمان أن تكون تقدیرات اإلشراف سنويالاتاالستعراضات واالختبارات النشطة خالل استعراض الحافظ

سلیمة وشاملة. ویتضمن ذلك استعراضات األقران ضمن الشعب المختلفة وتحلیالت إحصائیة واختبارات 

إجراء التصنیف فإن ت على المستوى الكلي وعلى مستوى الُشعب. وعلى أیة حال وتقدیرات كمیة للتصنیفا

على مستوى الدائرة.خالل االستعراض یتم المشروعات حافظاتالنهائي ألداء 

كذلك فقد سلط التقریر السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق الضوء على قضیة االنتقال إلى مستوى - 37

اء إشراف فعال على برنامج الفرص االستراتیجیة القطریة. وفي بعض البلدان البرنامج القطري وكیفیة إجر 

استعراض شامل للبرنامج یقدر االتساق في بهدف إجراءالقلیلة یتم تجمیع البعثات حول البرنامج بأسره 

م ة القطریة األخیرة إلى أن اإلشراف المباشر قد دعیالبرنامج ككل. وقد أشارت برامج الفرص االستراتیج

من التكامل بین القروض والمنح. الوصول إلى قدر أكبر

كذلك فقد تمت إثارة مسألة تقسیم العمل بین المكاتب القطریة ومقر الصندوق كقضیة باعثة على القلق. إذ - 38

یتم النظر في التفویض بالسلطات والمسؤولیات. كمایزداد اشتراك موظفي المكاتب القطریة في البعثات؛ 

في التقییم لتدرج یا األخرى التي أثارها التقریر السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق ومن بین القضا

عام لمن التقریر السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق 139المؤسسي المتوقع لإلشراف المباشر (الفقرة 

ى المستوى الفردي والمساءلة عل،المعرفة المتعلقة بعملیتي اإلشراف ودعم التنفیذإدارة ) مسألة 2011

والتنظیم المشترك لإلشراف مع ،التكلفةواإلجراءات الرامیة إلى تحسین فهم والحوافز ،مستوى المؤسسيالو 

یم جودة بعثات اإلشراف وغیرها من المسائل ذات یوتق،الجهات المشتركة في التمویل والحكومات المعنیة

الصلة.

وعلى .لهذه العملیات الحاسمةتوجیها مفیدا شراف المباشرالتقییم المؤسسي لإلوعلى وجه العموم سیوفر- 39

من القضایا الرئیسیة التي یتوجب على التقییم المؤسسي و ) 2015-2013لموارد (لالتاسعتجدیدالمدى فترة 

ؤشراتفي تقدیر األثر، بما في ذلك المبدورإلشراف العبیةالتطرق إلیها بصورة أكبر مسألة تحري كیف

على سبیل المثال تخلیص الناس من قبضة الفقر.هاومنالملموسة 
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الواردة في التقریر السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق (التوصیات الرئیسیة في لتوصیاتلوبالنسبة- 40

) دعمت إدارة 2011من التقریر السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق لعام 146التقریر، الفقرة 

وصیات:الصندوق توصیتین من هذه الت

كموضوع للتعلم في التقریر السیاساتحوارفي إجراءالصندوقالمقترح الرامي إلى إدراج نهج ونتائج   )أ(

؛2012السنوي لعام 

إلى المكاتب نیالمندوبزیادة أعداد مدراء البرامج القطریة لالمساءلة المطلوب تطویر إطار الحوافز و   )ب(

.القطریة

تمت الموافقة على جملة من الحوافز للموظفین المعینین دولیا (ب) أعاله، فقط البندوفیما یتعلق بـ- 41

تعاون بالدائرة إدارة البرامج وحدثتهاهالمساءلة فقد استعرضتلوبالنسبة10والمنضمین إلى المكاتب القطریة.

مع الفریق الذي ینفذ عملیة مراجعة الوظائف في الصندوق. ویتضمن ذلك اختصاصات مدراء البرامج 

لصندوق.لإلى المكاتب القطریة ندوبینالمالقطریة 

ة ستعرضیمات المیقتفي الةالمدرجةالرئیسیاتوضع التنفیذ حسب الموضوع–ثالثا

  2012عام 

للتوصیات الناجمة عن التقییمات العشرة المستعرضة عام يتصنیف المواضیعالفي القسمسینظر هذا - 42

مجاال 26إلى فرعیان ثم تم تقسیمها وم،. وقد تم تنظیمها ضمن خمس مجموعات مواضیعیة2012

لم تكن هنالك أیة توصیات محددة تتعلق بالتسییر أو (5كما هي واردة في الجدول 11مواضیعیا

. وكما أشیر إلیه سابقا، فقد تم إدراج برامج الفرص االستراتیجیة القطریة كمجال مواضیعي )بالالمركزیة

جدید.

                                                     

تطویر آلیة إلعادة الموظفین المندوبین إلى مقر الصندوق بعد سنتین من أداء وظیفتهم بنجاح ) 1(تتضمن حزمة الحوافز المقترحة: 10

المناصب إلىنظر في الترقیة میدانیة في الصندوق كواحد من العوامل ذات الصلة عند الداء الناجح في الخبرة ال) إدراج األ2أثناء ندبهم؛ (

) توفیر إجازات للراحة واستعادة النشاط لجمیع الموظفین المهنیین المعینین دولیا والذین یطلب منهم العمل في مقار 3عریضة النطاق؛ (

اءمدر دوق لمحدد خاص بالصنلقب ءطاع) إ4تتسم بظروف صعبة أو محفوفة بالضغوطات أو بالمخاطر، (كما تحددها األمم المتحدة)؛ (

فترة طوال ) توفیر بدل خاص بالوظیفة لجمیع مدراء البرامج القطریة المنتدبین 5نیة الرابعة والخامسة؛ (فعلى مستوى الفئة الةالبرامج القطری

  وجودهم في المكاتب القطریة للصندوق.
ن دائرة إدارة البرامج ومكتب التقییم المستقل ما یمكن إدراج توصیة ما تحت أكثر من مجال مواضیعي واحد. وقد وافقت كل مغالبا  11

  على هذا التقییم المواضیعي. وغالبا ما یتم انتقاء الموضوع الذي یعتبر ذا صلة أكبر أو الذي یتماشى مع تركیز التقییم.
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  5الجدول 

  2012لعام رئیس الصندوقتقریر فيوطبیعتهاتوصیات التقییم حسب موضوعها

الموضوعالمجموعة

الطبیعة
المجموع 

د)اعدباأل(

المجموع 

نسبة بال(

مئویة)ال   تشغیلیة
یةسیاساتاستراتیجیة

االستهداف والتمایز بین 

الجنسین

2685االستهداف

111التمایز بین الجنسین

1564المستفیدون

2242السكان الفقراءمنظمات

24395القطاع الخاص واألسواق  المجاالت التقنیة

1453إدارة الموارد الطبیعیة

1232التحلیالت والدراسات والبحوث

2685التمویل الریفي

1121  البنیة األساسیة

3253التدریب وبناء القدرات

411159  یاغتهاتصمیم المشروعات وص

3142إدارة/مباشرة المشروعات

82106يالقطر الحضور 

111، الرصد والتقییمنتائجقیاس ال

3142الموارد البشریة

3253اإلشراف

9172616إرساء الشِّراكاتغیر اإلقراضیةنشطةاأل

1232حوار السیاسات

3253إدارة المعرفة

1342االستدامةشاملةالموضوعات ال

774االبتكار

332التكرار وتوسیع النطاق

310138برامج الفرص االستراتیجیة القطریة

5111610االستراتیجیة

591053167100د)اعدباألالمجموع (

35632100مئویة)النسبة بالالمجموع (

  

أكثر المواضیع شیوعا مما نجمت عنه التوصیات هذا العام هو موضوع الشراكات الذي تمت تغطیته ولعل- 43

/المنظمات غیر منفذةالبالمائة). وغالبا ما تتعلق التوصیات بالشراكات مع الوكاالت 16توصیة (26في 

خاص وغیرها من المستوى المركزي، وهیئات القطاع الوأالحكومیة، والحكومات على مستوى المحافظة 

موضوعان شائعان آخران وهما تصمیم المشروعات وتجهیز برامج الفرص وهنالكالوكاالت الدولیة. 

التوصیات استراتیجیات ومجاالت وغالبا ما تقترح .على التوالي)في المائة 9و 8االستراتیجیة القطریة (

میم أو حول عملیة التنمیة نفسها.وفي بعض األحیان قد توفر أیضا مشورة مركزة حول التص.لألولویة



  EB 2012/106/R.8  

15  

االستهداف والتمایز بین الجنسین-ألف

ثمة ما مجموعه ثماني توصیات یمكن تطبیقها على االستهداف مما تم االتفاق علیه في .االستهداف- 44

. وتتضمن االستراتیجیات المقترحة: استهداف یتسم بتركیز جغرافي وٕاقلیمي زاالتفاقات عند نقطة اإلنجا

التركیز على النساء ومجموعات األقلیات اإلثنیة، وتحدید أكثر دقة للمجموعات المستهدفة.و أكبر،

ها حالیا مشروعات تغطیوالیة 11عند نقطة اإلنجاز، بقي التركیز على لالتفاقفي الهند، واستجابة   )أ(

سیة مع جاریة. وقد تم تحدید المزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة على أنهم مجموعة مستهدفة أسا

.تحدیداً التركیز على النساء ومجتمعات األقلیات

راكورو وبوضوح كامشروع الحد من الفقر في جنوب أفتوت و انیا، حددت المرحلة الثانیة من وفي موریت  )ب(

أسرة تضم أساسا صغار 00021المجموعة المستهدفة للمشروع (األسر الریفیة األشد فقرا باعتبارها 

بنهج لالستهداف على ثالث موریتانیاأوصت وثیقة استراتیجیة الحد من الفقر في المزارعین/المربین). وقد

. وسوف یستهدف المشروع النساء والشباب من الناحیة الجغرافیةالستخدامه لتحدید أشد القرى فقرا مراحل 

ثر عرضة لألسر األشد فقرا واألكذاتيالفقراء وسیستخدم آلیات تستند إلى المجتمع المحلي لالستهداف ال

للمخاطر.

مشروع جدید وبصورة صریحة على القرى زیركتضرورة اقترح وفي جمهوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة   )ج(

هم من جايسونبالمائة من المجموعات المستهدفة في برنامج سوم سون 90حوالي و اإلثنیة النائیة. 

د تم إدراج معیار محدد الختیار القرى المجموعات اإلثنیة والعدید منهم یعیش في القرى النائیة. كذلك فق

  المستهدفة.

كانت هناك توصیة واحدة تطرقت للتمایز بین الجنسین تحدیدا. ففي كینیا، تمت .التمایز بین الجنسین- 45

التوصیة بضرورة أن یستمر الصندوق في العمل على المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة. ویتطرق مشروع 

دوار النساء والفرص ألمستجمعات تانا العلیا وبصورة محددة لد الطبیعیة ر المواجدید بعنوان مشروع إدارة

لنساء ولألنشطة التي ینخرطن فیها تقلیدیا (مثل استهداف إیالء تركیز محدد لجهة اوسیتم،المتاحة لهن

لموارد الطبیعیة).لجمع حطب الوقود وجلب المیاه مما ینطوي على استخدامٍ 

على التمایز بین الجنسین على من االتفاقات عند نقطة اإلنجاز توصیات قلیلة كزتر ، وعلى وجه العموم- 46

تغطیتها في تقریر رئیس الصندوق عن وضع توصیات التقییم وتدابیر توجه الخصوص، وبالتالي تم

یة من هذالاتتقییم التمایز بین الجنسین في النسخة اللنظر فيعندما یتم ااإلدارة. إال أن ذلك سیتغیر 

المعاییر ذات الصلة بالتمایز بین الجنسین في عملیات استعراضات تجأدر . وفي الصندوق 12التقریر

وضع والتنفیذ (تقاریر ،المشروعات بما في ذلك التصمیم (تعزیز الجودة وضمان الجودة)طوال دورةظالحواف

شروعات). ویقوم مكتب وعند االستكمال (عملیة استعراض إنجاز الم،)المشروعات واستعراضات الحوافظ

من تقاریر إنجاز المشروعات، وفي تقدیرات لمعاییر بصورة محددة في التثبتالتقییم المستقل بتقدیر هذه ا

أداء المشروعات التي تجرى حالیا عوضا عن تقییمات المشروعات.

                                                     

12  EB 2010/ 101/ R.9/ Rev.1.  
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یدین. مزید من مشاركة أصحاب المصلحة والمستفالإلىتطرقت ست توصیات إلى الحاجة المستفیدون. - 47

مهمة تقریر االستثمارات االجتماعیة التي ستتم من مجتمع المحلي أنیط بمؤسسة تستند إلى الففي موریتانیا، 

لمنظمات لیاً تشخیصاً خالل المشروع. وفي الجمهوریة الدومینیكیة تضمنت المشروعات الجدیدة تقدیر 

خول للمشروعات في نطاق برنامج وسیتم استخدام هذه المنظمات أیضا كنقطة د.االقتصادیةالمجتمعیة

الفرص االستراتیجیة القطریة.

المجتمعیة. ففي أكدت أربع توصیات تتعلق بهذا الموضوع على تعزیز المنظمات المحلیة و منظمات الفقراء. - 48

لبرنامج القطري، سیوصل مشروع تانا العلیا عددا من فوائد المشروع الحاسمة من التقییمكینیا واستجابة

وتتضمن االستراتیجیة تعزیز المنظمات المجتمعیة الرئیسیة من خالل نظمات القاعدیة المعززة. خالل الم

زیادة قدرتها على إدارة الموارد الطبیعیة بصورة مستدامة.

  المجاالت التقنیة- باء

تركز على توصیات المستعرضة في التقریر الرئیسي هذا بتسع خرجت التقییمات .القطاع الخاص واألسواق- 49

القطاع الخاص، وسیتم إدراج التوصیات ذات الصلة بالتقییم المؤسسي بصورة منفصلة في المقطع الفرعي 

أدناه.الد-رابعا

في النیجر، أوصى تقییم البرنامج القطري بضرورة أن یركز المشروع الجدید على الترویج لوصول   )أ(

ن مشروع دعم األمن الغذائي والتنمیة في المجتمعات الریفیة الفقیرة إلى األسواق. ویركز مشروع جدید بعنوا

رادي.ارادي على وصول منظمات المزارعین إلى خمس أسواق ریفیة رئیسیة في ماإقلیم م

نة مع تسویق ما بعد الحصاد والتسویق الجماعي. نوالمكوفي أوغندا، أوصى التقییم بدعم إضافة القیمة   )ب(

نة نكمالزیوت النباتیة المإنتاجلمشروع تنمیةوقت قریب منذالتي شرع بها الثانیةوتدعم المرحلة 

مواضیع . وفي واقع األمر، فإن هذا الموضوع هو من بین العلى الجرواالستفادة من قوة الحیوانات

وى األسرى وعصر للزیوت على المست،ویتضمن تقنیات أخرى موفرة للعمالةالرئیسیة لإلرشاد الزراعي

فهي أیضا موضوع رئیسي لإلرشاد الزراعي. ذات الصلة الحصاد قضایا ما بعد ومستوى القریة. وأما 

وترتكز منهجیة اإلرشاد الزراعي على المشاركة الجماعیة باستخدام النهج التشاركي للرصد والتقییم وعلى 

التجمیع لترتیبات لتسویق الجماعي من خالل الترویج تعبئة مجموعات المزارعین. ویتطرق المشروع ل

ریق بناء قدرة أصحاب الحیازات الصغیرة على المشاركة في مثل هذه األنشطة.كبیرة عن طبحجوم 

ففي أوغندا أوصى التقییم إدارة الموارد الطبیعیة. بتتعلقخمس توصیات هنالك.ة الموارد الطبیعیةر اإد- 50

الجتماعي تقدیر لألثر البیئي واالجتماعي. ویتم التطرق لهذا الموضوع من خالل إجراء تقدیر لألثر ابإجراء 

تركیز على االتصاالت.الوالبیئي في بوفومي والجزر المحیطة بها. ویتم تطویر خطة لإلدارة البیئیة مع 

ركزت ثالث توصیات على إجراء دراسات لتقریر اإلجراءات المستقبلیة. ففي .والدراسات والبحوثالتحلیل- 51

ة بدراسات محددة، سیجري مشروع جدید رواندا، وحیث أن إدارة الصندوق والحكومة لم تتفقا على التوصی

الدخول الریفیة من خالل الصادرات بإجراء دراسات حول تحویل لب حبوب البن تعزیزبعنوان مشروع 

والترویج للمدارس الحقلیة للمزارعین.،والقیام بتحلیل لألسواق وسالسل القیمة للسلع الواعدة
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ففي الجمهوریة الدومینیكیة هنالك مكون یل الریفي. هنالك ثمان توصیات تتعلق بالتمو .الریفيالتمویل- 52

فرعي لریادة تصمیم نظام للتأمین یستند إلى مؤشر الطقس استجابة لتوصیة وردت في التقییم بضرورة دعم 

أدوات التأمین ضد مخاطر الطقس. وهنالك عدد من التوصیات ذات الصلة بالتقییم المرحلي لبرنامج 

عدد من االستراتیجیات الرئیسیة التي تتطرق إلى هذه 3إثیوبیا. ویرد في اإلطار الریفیة فيالمالیة الوساطة 

التوصیات في برنامج الوساطة المالیة الریفیة، المرحلة الثانیة.

  3اإلطار 

  تعزیز التمویل الریفي في إثیوبیا

الریفیة ل الصغري والتعاونیاتلمؤسسة التمویجة مفادها أن كال من القطاعین الفرعیین یخرج التقییم في إثیوبیا بنت

إال أنهما بحاجة لمتطلبات استراتیجیة مختلفة. وبالتالي، فإن المرحلة ،تمتعان بإمكانیات كبیرةیواالئتمان لالدخار

الریفیة والتعاونیاتالثانیة من برنامج الوساطة المالیة الریفیة سوف یعامل كال من مؤسسات التمویل الصغري 

إثیوبیا. وقد وفر البرنامج ما في ن في السوق المالیة الریفیةیعلى أنهما قطاعین فرعیین منفصلواالئتمانلإلدخار 

  یلزم لتطویر هذین القطاعین بعد استعراض معمق لمتطلباتهما المحددة.

وبناء على الدروس الرئیسیة المستفادة على مدى السنوات العشر الماضیة، یتصور البرنامج أن تكون الوفورات 

ملیار دوالر أمریكي من خالل كل من المنتجات الطوعیة واإلجباریة. وكشرط للحصول على 1.1ضافیة بحدود اإل

،من البرنامج، یطلب من مؤسسات التمویل الصغري توسیع انتشارها بین السكان المستبعدیناالئتمانيالدعم 

  وزیادة مدخرات الزبائن.،وتوفیر جملة أوسع من المنتجات

. حیث سیتم تشكیل منظمة تعزیزا مؤسسیا كبیراالوساطة المالیة الریفیةالمرحلة الثانیة من برنامجكذلك ستجري 

رئیسة تحت هذا البرنامج. وقد تم بالفعل تطویر رؤیة هذه المنظمة ومهمتها وٕاطارها القانوني وملكیتها ومهامها 

  ووظائفها وتسییرها وهیكلها التنظیمي وسلة الموارد المحتملة.

واإلشراف لالدخار واالئتمانالریفیةالتعاونیاتتنظیم على المستوى المؤسسي فقد تم توفیر ما یلزم لتحسین أما

(على للتعاونیات المالیة الریفیةعلیها. ویتوقع أن تكون المخرجات الرئیسیة على هذه الجبهة إنشاء دائرة مستقلة 

والمقاطعة). إضافة إلى ذلك سیتم تطویر رموز قانونیة المستوى الوطني واإلقلیمي وعلى مستوى كل من المنطقة

  ، باإلضافة إلى دالئل اإلشراف ونظم معلومات اإلدارة الفعالة.لهاناظمة الریفیة وأطر للتعاونیات المالیةمنفصلة 

نى البصیانة هنالك توصیتان تتعلقان بالبنى األساسیة. إذ أوكل برنامج الو بالمسؤولیة عن . األساسیةىالبن- 53

وأنشأ مجموعات قرویة إلدارة الطرقات في خمسین قریة تضطلع المجتمعات المحلیة.إلىاألساسیة الریفیة 

بالمسؤولیة عن الصیانات الروتینیة للطرقات. كذلك سیدرب البرنامج القرویین على صیانة مخططات میاه 

ألغراض الري، سیتم تطویر تمویل صیانة المخططات وٕاصالحها، وبصورة مشابهة و واإلشراف على بالشر 

خاصة برابطات مستخدمي المیاه.جملة من القواعد واألنظمة الداخلیة للتشغیل والصیانة 

وتتعلق هذه التوصیات توصیات تتعلق بالتدریب وبناء القدرات. هنالك خمس.التدریب وبناء القدرات- 54

لحكومیة وقدرات المشروعات.بتوسیع قدرات وأدوار منظمات وتعاونیات المنتجین وتعزیز القدرات ا

وبخاصة في المجاالت التي ،في النیجر أوصى التقییم بتوفیر المساعدة التقنیة الكافیة لفرق المشروعات  )أ(

المساعدة التقنیة الدولیة بشأن الرصد والتقییم قد ال تتاح فیها هذه القدرات محلیا. واستجابة لذلك، تم توفیر 

2012-2011فرق المشروعات. وتم إجراء هذه العملیة خالل عام الیة لوالمظاهر القانونیة واإلدارة الم

لجمیع المشروعات الجاریة والمشروعات قید التصمیم.

وفي رواندا، وفي السعي للترویج لالستدامة المؤسسیة، یتوقع توفیر الدعم ألغراض بناء قدرات االتحادات   )ب(

مشروع ل على هذه الخدمات. وفي أثناء تنفیذ والرابطات استجابة للطلب الوارد من التعاونیات للحصو 
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والهیاكل الرئیسیة لها من بین أصحاب الدخول الریفیة من خالل الصادرات، ستغدو التعاونیات تعزیز

المصلحة المركزیین لتنمیة اإلنتاج وتسویقه وتوفیر خدمات الدعم والمشاركة في تسییر سالسل القیمة.

) ضمان أن تغدو التعاونیات مع نهایة المشروع، 1ج أنشطته نحو: (وتوجه استراتیجیة المشروع وبرنام

على عائد عادل من ) رصد حصول أعضائها 2ذات الصلة؛ (مهنیة في سالسل القیمة العبةاً أطراف

القیمة المضافة لسالسل القیمة.

إدارة المشروعات- جیم

مائة، بتصمیم المشروعات وما بال9توصیة، أي حوالي ةتتعلق خمس عشر .المشروعاتوصیاغة تصمیم - 55

.ها بعملیاتبیتعلق 

أن تسعى المشروعات التي یمولها الصندوق إلى البساطة في األهداف بففي النیجر، اقترح وجو   )أ(

وتم تبسیط األطر القانونیة للمشروعات ،واألنشطة. وقد تم إیالء هذا الموضوع األهمیة التي یستحقها

جمیع األطر المنطقیة للمشروعات تم تبسیطوجه الخصوص وعلى،خالل بعثات التصمیم واإلشراف

توصیات التقییم، طورت المشروعات التي ل. إضافة إلى ذلك واستجابة 2012-2011على مدى الفترة 

تيیمولها الصندوق تدخالت تتسم بقدر كاف من المرونة. واستجابت المشروعات بصورة مالئمة ألزم

.2012-2011و2010-2009المراعي وأزمة األغذیة في الفترة 

تعزیز الدخول الریفیة من خالل الصادرات على رواندا اقترح بأن تركز المرحلة الثانیة من مشروع في  )ب(

نهج توسیع قدرات تجهیز البن. وفي متابعة مشروع تعزیز الدخول الریفیة من خالل الصادرات یضع

خاصة البن. ویهدف مكون تنمیة البن سالسل القیمة تركیزا على تجهیز وتسویق محاصیل التصدیر، وب

في هذا المشروع إلى ضمان عائدات أفضل لصالح مزارعي البن من خالل تسویق حجوم أكبر والحصول 

الجودة. وبما یتماشى مع االستراتیجیة الوطنیة للبن، سیدعم المشروع تحسین على أسعار أفضل مقابل 

ن خالل جعل محطات غسیل البن الموجودة حالیا ومن التصنیف العالي م،نتاج البن المغسولإزیادة 

وتعزیز تقنیات ،ضارة بالبیئةالجیدة اإلدارة وغیر ،حطات الغسیل الصغیرةربحیة وزیادة عدد مأكثر 

التجهیز لتحسین غسیل البن وتذوق طعمه وطحنه وعرضه من خالل التدریب/بناء القدرات وتطویر 

لمشروع محطات غسیل حبوب البن التي تمتلكها التعاونیات المعاییر والقواعد الناظمة. وسوف یدعم ا

محطة جدیدة صغیرة لغسیل حبات البن. 50حالیا، كما سیدعم إنشاء وتشغیل حوالي 

واستجابة للتقییم، یقع البرنامج القطري للجمهوریة الدومینیكیة حالیا تحت مسؤولیة وزارة الزراعة بحیث یتم   )ج(

ه متخصصة في التنمیة الریفیة. إال أن وزارة التخطیط واالقتصاد، وهي ضمان قاعدة سیاساتیة ومؤسسیة ل

تشارك في اللجنة التوجیهیة 2030-2010عن االستراتیجیة الوطنیة للتنمیة للفترة المؤسسة المسؤولة 

للمشروعات التي یمولها الصندوق.

.هناك أربع توصیات تركز على إدارة المشروعات.إدارة المشروعات ومباشرتها- 56

في الجمهوریة الدومینیكیة تم اقتراح أداء المهام االستراتیجیة من قبل الهیئات التي تتمتع بالخبرة والقدرة   )أ(

ویتم حالیا إدارة كل من المشروعین اللذین یمولهما الصندوق من قبل لجنة إدارة مشتركة بین المالئمتین. 

تنفیذ مشروع في جدا الخطوة كونها ناجحة الصندوق ومصرف التنمیة للبلدان األمریكیة. وقد أثبتت هذه 
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. وتم إضفاء الطابع المؤسسي على هذه الوحدة من قبل الوزارة كي مصرف التنمیة للبلدان األمریكیةسابق ل

المشروعات التي یمولها الصندوق ومصرف التنمیة للبلدان األمریكیة، تحت جمیع تغدو وحدة تنفیذ 

  مسؤولیة وزارة الزراعة.

قراطیة الشعبیة، اعتبر التقییم أن المسؤولیة األساسیة على إدارة وتنسیق مالو الدیوفي جمهوریة  )ب(

المشروعات یجب أن تضطلع بها المكاتب في المقاطعات والمحافظات. وبالفعل فإن برنامج سوم سون 

التنفیذ الذي یتسم بالالمركزیة على أدنى مستوى، وهون جاي الجدید یتطرق لهذا الشاغل من خالل و س

وفي الوقت نفسه فإنه ینطوي على دور إشرافي وتنسیقي على المستوى الوطني.kum-banالـمستوى

وفي جمیع الحاالت فقد بذلت اإلدارة كل جهد ،توصیات بالحضور القطريعشرتتعلق .الحضور الُقْطري- 57

ممكن لزیادة تعزیز المكاتب القطریة.

مدیر البرنامجندبكتب القطري للصندوق، بما في ذلك المفي الهند الحظ التقییم الحاجة إلى تعزیز   )أ(

القطري إلى نیودلهي وتعیین منسق بدوام كامل. وقد تم تعزیز هذا المكتب القطري من خالل تعیین منسق 

وافق الصندوق على ندب مدیر البرنامج القطري بنهایة ثم. 2011مبر/أیلول تقطري رفیع المستوى في سب

  .2015عام 

بما في ذلك عالقته قترح تحسین صیاغة الهیكلیة التنظیمیة للمكتب اإلقلیمي في نیروبيوفي كینیا، ا  )ب(

التعدیالت بصورة أكبر في وتعززت هذهبالمقر وبالبرامج القطریة وبضرورة أن یكون مقرا للخبرة التقنیة. 

رد البشریة إلى نیروبي أعقاب زیارة المدیر الجدید لشعبة أفریقیا الشرقیة والجنوبیة ومستشار من شعبة الموا

تمت إضافة الموظفین التالیین إلى المكتب اإلقلیمي، 2012. ومنذ یونیو/حزیران 2012في أبریل/نیسان 

وموظف مالي آخر. ویتم حالیا ؛وموظف من شعبة البیئة وتغیر المناخ؛وهم: موظف للبرنامج القطري

تعیین موظف مالي إقلیمي.

مصداقیة الحضور القطري، مشیرة إلى أن المكاتب القطریة قد أسهمت في م وقد أكدت التقییمات على الدوا- 58

.البرامج القطریة ودعم التنفیذ وبناء الشراكات وحوار السیاسات واالبتكار وٕادارة المعرفةتجهیزتحسین أداء 

تدفقمنند للمشاكل في الوقت المناسب وتحستحدیفي عالوة على ذلك، تسهم المكاتب القطریة أیضا 

13االتصاالت/المعلومات بین المشروعات والشركاء.

وقد اقترحت هذه التوصیة .هنالك توصیة واحدة فقط تتعلق بالرصد والتقییم.قیاس النتائج والرصد والتقییم- 59

نشاء مكتب تقییم إلتحري الفرص لدعم جهود هیئة التخطیط في الهند بضرورة قیام مكتب التقییم المستقل 

وفي .ب التقییم المستقل في الصندوق عدة مناقشات مع هیئة التخطیط ووزارة المالیةمستقل. وقد عقد مكت

زالت المناقشات جاریة أنشأت الحكومة الهندیة مكتبا مستقال للتقییم وما2011واقع األمر وفي بدایة عام 

لمستقبل.عن كیف یمكن لمكتب التقییم المستقل في الصندوق أن یدعم أنشطة وقدرات هذا المكتب في ا

هنالك أربع توصیات تتعلق بقضایا الموارد البشریة..الموارد البشریة- 60

في الهند، یتمتع جمیع الموظفین القطریین بعقود مع الصندوق. وقد مكنت هذه العملیة من إدماج موظفي   )أ(

المكتب القطري بصورة أفضل في القوة العاملة في الصندوق.

                                                     

13  EB 2011/ 102/ R.10/ Rev.2 30، الفقرة.  
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ن إجراء دراسة جدوى لتقدیر الموارد البشریة والبنیة التنظیمیة مما وعلى المستوى المؤسسي لم یكن باإلمكا  )ب(

لقطاع الخاص، ألنها لم تحظ بدعم من المجلس التنفیذي. إال أن المتعلق باأوصى به التقییم المستقل 

وهي ،هنالك مبادرات أخرى عززت بصورة فعالة من قدرة الموظفین على إدارة تنمیة القطاع الخاص

والشروع بتعیین مستشار ،ستشار تقني رفیع المستوى حول تطویر وتنمیة القطاع الخاصتتضمن تعیین م

وتعزیز إدارة المعرفة من خالل حلقات العمل.،تقني حول تنمیة المشروعات واألسواق الریفیة

ل بإیصاركزت خمس توصیات على قضایا ذات صلة باإلشراف. ففي النیجر، وفي أعقاب اقتراح .اإلشراف- 61

للمشروعات. كذلك المساعدة التقنیة من خالل الوكاالت الدولیة، یتم حالیا توفیر المساعدة التقنیة المنتظمة 

فقد اقترح تقییم البرنامج القطري دعم إمكانیة تعزیز اإلشراف ودعم التنفیذ بصورة أكبر من خالل مشاركة 

اإلشراف حالیا بصورة مشتركة من قبل الحكومة والشركاء اآلخرین. واستجابة لذلك یتم إجراء بعثات 

ن.یوشركاء آخر العالمي ألغذیة االصندوق والحكومة والبنك الدولي وبرنامج 

لإلشراف المباشر بدءا من عام یخضع بالمائة من الحافظة 90أكثر من غداوعلى المستوى المؤسسي، - 62

ن المتابعة وزیادة الزخم في تقدیر . وقد أدى ذلك إلى فوائد لجهة التعلم وتعزیز دعم التنفیذ وتحسی2012

، 2011وتصنیف المشروعات. وقد كانت هنالك جهود ملموسة أیضا لتعزیز قدرات الموظفین، وبنهایة عام 

دائرة إدارة البرامج تقریبا قد حضروا برنامجا تدریبیا عن اإلشراف المباشر ودعم ومدراء كان جمیع موظفي 

موظفي المكاتب القطریة لدورات تدریبیة على اإلشراف، مما یتم التنفیذ. وبالحظ بصورة متزایدة حضور

إجراؤه في روما.

األنشطة غیر اإلقراضیة–دال

توصیة حول إرساء الشراكات واإلبقاء علیها. وفي السنوات األخیرة تم تعزیز 26هنالك .إرساء الشراكات- 63

القطري.الشراكات على المستوى القطري نتیجة لإلشراف المباشر والحضور 

متاز في تنمیة نظم التعاونیات مؤسسة تتمتع بسجل مفي إثیوبیا، اقترح التقییم البناء على خبرة   )أ(

ها التعاونیات الریفیة ولردم الفجوة في القدرات المؤسسیة التي تعانى من،ئتمانیة. واستجابة لذلكاال

،والمیسرین والمنظمین والمشرفینواالئتماندخار التعاونیات الریفیة لالدخار واالئتمان واتحادات لال

تم تخصیص الموارد الكافیة بموجب المرحلة الثانیة من برنامج الوساطة المالیة الریفیة ألغراض بناء 

القدرات المؤسسیة. ویتضمن ذلك الشروع بترتیبات التوأمة وبناء الشراكات االستراتیجیة مع الشبكات 

اللذین یتمتعان Rabobankو،التحادات االئتمانیةلعالمي الدولیة للتعاونیات المالیة مثل المجلس ال

بخبرة معتبرة في توفیر خدمات إضافة القیمة للبرامج المماثلة.

وهنالك عدد من الشراكات التي تم إرساؤها في الهند، بما في ذلك مع الحكومات على المستوى   )ب(

وترد یة.مؤسسات البحثالیة و المركزي ومستوى الوالیة ومع القطاع الخاص والمنظمات غیر الحكوم

أدناه.4التفاصیل في اإلطار 
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  4اإلطار 

  إرساء الشراكات والملكیة القطریة في الهند

  اقترح تقییم البرنامج القطري في الهند إرساء الشراكات مع المؤسسات الوطنیة ومع القطاع الخاص.

) هنالك هدف استراتیجي 1قطاع الخاص: (ویتضمن برنامج الفرص االستراتیجیة القطریة الجدید تأكیدا على ال

) سیتم تحدید فرص االبتكار في مجاالت 2محدد مخصوص للوصول إلى الخدمات المالیة وسالسل القیمة؛ (

القطاع الخاص مع رساء شراكةاإلجراءات جاریة إل) 3سالسل القیمة وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت؛ (

  .Ratan Tataحساب أمانة 

المقدمةوالمنح ،ابط بین مشروعات االستثمارات الجاریة الممولة بالقروضرو ز على الترویج للوهنالك تركی

جمیع الشركاء الرئیسیین في مكتب القطري للصندوق اجتماعا تشاوریا سنویا مع الألغراض البحوث. وقد عقد 

ة والزراعة لألمم المتحدة . وشمل المشاركون كال من: منظمة األغذی2012المنحة في الهند بتاریخ مارس/آذار 

والمعهد الدولي لبحوث الثروة الحیوانیة والمنظمة الدولیة للتنوع البیولوجي وجملة الزراعیةجةالحر لوالمركز العالمي 

  من المؤسسات البحثیة األخرى. وقد تم االتفاق على عقد مثل هذه المشاورات بصورة منتظمة.

على المستوى القاعدي. وهي اآلن شریكة رئیسیة في التنفیذ في تم إرساء شراكات مع منظمات غیر حكومیة 

  من نظام تخصیص الموارد على أساس األداء. 2012-2010مشروعین جدیدین یمولهما الصندوق في دورة 

البعثة الوطنیة لسبل العیش وللترویج للملكیة القطریة، هنالك خطة عمل إلدماج جمیع المشروعات الجاریة مع 

  االجتماع رفیع المستوى الذي عقد بین الصندوق ووزارة التنمیة الریفیة.الریفیة بعد

كذلك فقد أوصى تقییم البرنامج القطري بأن یتم إشراك الحكومات في الوالیات منذ بدایة عملیة التصمیم للترویج 

ت الوالیات (كما للملكیة. واستجابة لذلك فقد نجم المشروعان الجدیدان عن مذكرات مفاهیمیة وطلبات من حكوما

  شاركت حكومات الوالیات في جمیع البعثات).

هنالك ثالث توصیات تتعلق بحوار السیاسات.. حوار السیاسات- 64

التجاریة بإقراض مصارففإن موضوع قیام ال،على المدى الطویلو الحظ التقییم أنه إثیوبیا، في   )أ(

لقطاع. وبناء علیه، فقد وفرت اآللیة هذا اأمر حاسم الستمراریة نمو وتوسع ل الصغريیو متمؤسسات ال

التوجیهیة للمرحلة الثانیة من برنامج الوساطة المالیة الریفیة الفرصة النخراط الصندوق بصورة كبیرة في 

حوار السیاسات المستند إلى الدالئل. وسینطوي ذلك على عملیة تشاوریة تركز على مخططات الضمانات 

دخار ل الصغري وللتعاونیات الریفیة لاللتجاریة لمؤسسات التمویاالبتكاریة لتعزیز إقراض المصارف ا

.واالئتمان

صقلأشار التقییم إلى أن بإمكان الصندوق دعم الحكومة في تطویر سیاسات جدیدة (و كینیا، وفي   )ب(

السیاسات القائمة) ألغراض تنمیة الثروة الحیوانیة، وبخاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة. 

، وعلى السیاساتي هذانخراط راتیجیة القطریة نقطة دخول في االبرنامج الفرص االستوتوفر صیاغة

سوف یدعم الصندوق صیاغة السیاسات ،وبموجب برنامج الفرص االستراتیجیة القطریةوجه التحدید

المتعلقة بصناعة األلبان واألعالف واألسمدة ومحاصیل البستنة. كذلك فإنه سیشارك بصورة نشطة 

ر السیاسات مع الحكومة وغیرها من الجهات المانحة، وبخاصة فیما یتعلق بالمناطق القاحلة في حوا

وشبه القاحلة.

الدور المتنامي إلدارة المعرفة ألغراض توفیر الدعم االستراتیجي توصیات على خمستركز.إدارة المعرفة- 65

والمشورة.
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ع الفرعي للبذور الزیتیة في تصمیم الدروس المستفادة من منتدى القطاندا، تم استیعاب أوغفي   )أ(

المشروع حیث سیتم تعیین منسقین مركزیین لضمان التنسیق على المستوى اإلقلیمي بتعاون وثیق 

لمنظمة التنمیة مع هذا المنتدى. واستجابة لتوصیة صادرة عن التقییم، سوف یوفر الصندوق منحة 

دى. وسوف تدعم هذه المبادرة أطر إدارة المعرفة لمزید من الدعم لهذا المنتلتوفیر اللتنمیةالهولندیة

شبه القطاعیة والمؤسسیة الضروریة للترویج للتنمیة المستدامة للقطاع الفرعي للزیوت النباتیة في 

أوغندا.

استفاد تصمیم المرحلة الثانیة من مشروع الحد من الفقر في جنوب بناء على توصیات التقییم،  )(ب

وتم استخدام جمیع الدراسات السابقة ،المعرفة النشطةإدارةتانیا من عملیة أفتوت وكاراكورو في موری

التي أجریت في سیاق المرحلة األولى من هذا المشروع مع الدراسات ذات الصلة بالمشروعات 

األخرى التي یمولها الصندوق أو غیره من الجهات المانحة لیستنیر بها تصمیم المرحلة الثانیة. 

أجري بموجب ل، فقد أخذت وثیقة التصمیم بعین الحسبان التحلیل المسهب الذي وعلى سبیل المثا

عملیات تصمیم أخرى لفرص تنمیة الثروة الحیوانیة في موریتانیا.

الموضوعات الشاملة- هاء

تطرقت أربع توصیات منها للقضایا ذات ،2012عام ستعرضةمن بین التقییمات العشرة الم.ستدامةاال- 66

دامة.الصلة باالست

الزیوت النباتیة المزید من االهتمام إنتاجتنمیةمشروعأولت المرحلة الثانیة من ،وبعد التقییم،في أوغندا  (أ)

ستدامة المالیة طویلة األجل بحلول اللمزارعي نخیل الزیت على اكاالنغااللضمان حصول حساب أمانة 

وحدة إدارة و وٕادارة حساب األمانة هذا، تم عقد اجتماعي أعمال رئیسیین مع موظفي . وقد 2016عام 

لحساب أمانة الذاتیةخطة عمل وجدول زمني لالستدامة إعدادوتم المشروع ومستشارین خارجیین. 

لمزارعي نخیل الزیت، وهو حالیا بصدد اإلعداد ألول مراجعة تمهیدیة له في النصف الثاني من غاالنكاال

ات الكتیبات الخاصة بالتمویل واالئتمان والموارد البشریة. تم إعداد مسود،. إضافة إلى ذلك2012عام 

  وسوف یستخدمها حساب األمانة على سبیل التجربة لمدة عام واحد قبل استكمالها.

مشروع تعزیز الدخول الریفیة من خالل الصادرات على االستدامة المؤسسیة. وتوضح وفي رواندا، ركز   )ب(

) إیكال المسؤولیة عن تنفیذ 1إلى الترویج لالستدامة المؤسسیة: (خصائص المشروع التالیة الجهود الرامیة 

والمجلس الوطني للصادرات الزراعیة وتجنب الحاجة إلى خلق المشروع إلى وحدة تنفیذ المشروع الموجودة

بناء القدرات التقنیة واإلداریة وبعض الموارد ) توفیر المشروع لكل من 2وحدة منفصلة لتنسیق المشروع؛ (

) تیسیر المشروع لتطویر خدمات الدعم المستدامة.3لیة للتعاونیات؛ (الما

هنالك سبع توصیات تتعلق باالبتكار هذه السنة..االبتكار- 67

لتحري مجاالت االبتكارات. وتنفذ مجموعة في موریتانیا تم تطویر بحوث ترتكز إلى العمل، وبخاصة   )أ(

ة بحثیة لى العمل. وهذه المجموعة هي مؤسسستندة إبحوث التنمیة الریفیة المكونین الخاصین بالبحوث الم

شریكة مدعومة بمنحتین من الصندوق. وتركز البحوث على إدخال واختبار األصناف المحسنة وعلى 

یمولهما الصندوق وهما برنامج اللذان سبل تربیة الدواجن وٕانتاج الخضروات. وسیقوم كال المشروعین 
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الحد من الفقر في جنوب أفتوت مشروعوالمرحلة الثانیة من الفقر ألغراض الحد من تنمیة سالسل القیمة 

ستنجم عن مجموعة بحوث التنمیة الریفیة في عملیاتهما.كورو بتأصیل النتائج التي اوكار 

یتم اختبار ابتكار في الجمهوریة الدومینیكیة یرمي إلى تعزیز العالقات االقتصادیة بین المناطق الریفیة   )ب(

لبرنامج الفرص االستراتیجیة ةالساحلیة). ومن بین األهداف االستراتیجیة الرئیسیوالسیاحیة (وبخاصة

القطریة زیادة الرأسمال البشري واالجتماعي للمجتمعات الریفیة وتطویر فرص العمالة والمشروعات 

أكثر القطاعات دینامیكیة (حیث السیاحة هي القطاع السائد).اب والشابات في بالصغیرة لصالح الش

ار وتوسیع النطاق. وفي الصندوق یتم تعریف ر كتركزت ثالث توصیات على ال.لتكرار وتوسیع النطاقا- 68

توسیع وتكرار ومواءمة واستدامة السیاسات والمشروعات أو البرامج الناجحة في "توسیع النطاق على أنه 

وبالتالي یتم 14"ف.المجال الجغرافي ومع مرور الوقت وذلك للوصول إلى أكبر عدد ممكن من فقراء الری

ي الحافظة بمجملها على مدى سم لمهمة الصندوق لزیادة األثر المتحقق فاالنظر إلى ذلك األمر على أنه ح

الدائر الحوار مركزجدول أعمال توسیع النطاق في یقعالتالیة. وعلى المستوى المؤسسي المواردتجدیدفترة 

لنطاق كجزء ال م استخدام المبادئ التوجیهیة لتوسیع اوكذلك یت،حول تطور الصندوق على المدى المتوسط

الجدیدة.القطریةامج الفرص االستراتیجیةیتجزأ من صیاغة بر 

هذا التقریر عن تنفیذ توصیات التقییم وتدابیر اإلدارة بتركیز واضح على التقییم وجوب أن یتمتع اقترح - 69

. واستجابة لذلك، وبموجب وتوسیع نطاقهااراتالبتكؤسسات البحثیة للترویج لالشراكات مع الجامعات والم

یرسي الصندوق شراكات مع الجامعات الجدید في النیجر، سوفالقطریة برنامج الفرص االستراتیجیة 

والمؤسسات البحثیة وغیرها من الشركاء بهدف تحدید الحلول المحلیة التي یمكن توسیع نطاقها.

التقییمات المشمولة في غطتهامجاالت التركیز الرئیسیة التي وهي منبرامج الفرص االستراتیجیة القطریة.- 70

صیاغة برامج لبالمائة من إجمالي التوصیات، 8توصیة، أي ةاستعراض هذه السنة إذ تطرقت ثالث عشر 

الفرص االستراتیجیة القطریة واالستراتیجیات أو مجاالت األولویة.

الجدید للفرص االستراتیجیة القطریة تركیزا في الهند، وكما تم اقتراحه، سوف یتضمن البرنامج   )أ(

للمناطق البعلیة. عالوة مخصوصا على زراعة أصحاب الحیازات الصغیرة مع إیالء اهتمام خاص 

كما سلط التقییم الضوء (النزاععلى ذلك، وٕاذا أخذنا بعین االعتبار نجاح الصندوق في مناطق 

ناطق.على التركیز على مثل هذه المعلیه) سیتم اإلبقاء 

البرنامج القطري، سوف یركز برنامج الفرص تقییم وبما یتماشى مع االقتراحات الواردة في   )ب(

الخاصة بفقراء الریف، وسیجري تحلیال مؤسسیا یحدد االستراتیجیة القطریة لكینیا على مالمح الفقر 

عیة لتنمیة الفرص المناسبة إلرساء الشراكات. كذلك فإنه سوف یحدد جملة أضیق من القطاعات الفر 

سالسل القیم الخاصة بالسلع، وذلك مرة أخرى استجابة لالقتراحات الواردة في تقییم البرنامج القطري. 

وفي النیجر، یستند برنامج الفرص االستراتیجیة القطریة الجدید على عملیة تشاركیة عریضة تتسم   )ج(

هذا اإلقلیم. إضافة إلى ذلك، تم بمدخالت من الحكومة ومن الشركاء المالیین والتقنیین العاملین في 

األخذ بعین االعتبار بالمعوقات والخبرات المحلیة من المشروعات السابقة في إعداد برنامج الفرص 

                                                     

  كتاب مصدر برامج الفرص االستراتیجیة القطریة.،النطاقالمبادئ التوجیهیة لتوسیع  14
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االستراتیجیة القطریة وفي التفاعل مع الشركاء، بما في ذلك الحكومات الوطنیة والحكومات على 

مستوى المحافظة.

بالمائة من إجمالي التوصیات، إلى القضایا االستراتیجیة 10ة،توصیةتطرقت ست عشر .االستراتیجیة- 71

ذلك نمطیا التنسیق والتخطیط ألنشطة المشروعات أو البرامج. ویتضمن. الحكومةعلى مستوى المشروع أو 

فعلى سبیل المثال وفي الجمهوریة الدمینیكیة یتم تقدیم الخدمات التقنیة والمالیة من الباطن، كذلك یتم توفیر 

بما في ذلك اتحادات المزارعین والمنظمات غیر ،لخدمات التقنیة من قبل جملة واسعة من الجهات الفاعلةا

تم التفاوض على ترتیبات شراكة مع مؤسستین مالیتین إضافة إلى ذلك، .الحكومیة المحلیة والقطاع الخاص

ون المنظمون.التزمتا بالمشاركة في تمویل خطط األعمال المجزیة التي یقدمها المزارع

  

استعراض موجز للتوصیات التي خرجت بها التقییمات المستعرضة خالل –رابعا

2012-2009الفترة 

بیر اإلدارة ارئیس الصندوق حول وضع تنفیذ توصیات التقییم وتدجمیع تقاریرلبالنسبة لما هي الحاك- 72

صیات التقییم على مدى السنوات هذا استعراضا لمدى االمتثال لتو رئیس الصندوقیتضمن تقریر ،السابقة

(انظر 2012إلى 2009تقییما تم اختبارها في الفترة من 32األربع الماضیة. ویغطي هذا االستعراض 

للتقریر بتوفیر منظور على المدى األطول وتعزیز الملحق الثالث للوصول إلى قائمة كاملة). ویسمح ذلك 

ة على مدى فترة السنوات األربع الماضیة من العینة وسمحت حلقة التعلم. كذلك فقد زادت البیانات المجمع

لتثبت اإلحصائي من التوجهات لجهة وضع التنفیذ. ویمكن تفسیر النتائج االرامي إلىقیاس البالمزید من 

المعروضة في هذه الحالة بقدر أكبر من الثقة.

ظم التقییمات كانت على مستوى أدناه، ومع6تعرض أنواع التقییمات المدرجة في هذا القسم في الجدول - 73

بالمائة 31وهناك ).بالمائة25بالمائة، والتقییمات المرحلیة 34حیث شكلت تقییمات اإلنجاز (المشروعات 

التقییم المؤسسي ة التي أجریتالتقییمات المؤسسیوتشملأخرى من التقییمات على المستوى القطري. 

التنمیة الریفیة و الزراعةوالتقییم المشترك لسیاسات وعملیات،توالتقییم المؤسسي لالبتكارا،للقطاع الخاص

في أفریقیا الذي أجراه مصرف التنمیة األفریقي والصندوق.

6الجدول 

في وضع تنفیذ توصیات التقییم وتدابیر اإلدارة عنالصندوق رئیسأنواع التقییمات التي یغطیها تقریر

2012إلى 2009الفترة من 

2009201020112012أنشطة التقییم

المجموع 

)داعدباأل(

المجموع 

النسبة ب(

المئویة)

134825تقییمات مرحلیة

33321134تقییمات إنجاز
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14231031ةالبرامج الُقْطریتقییمات 

2139مؤسسیةالتقییمات ال

51071032100المجموع 

ذةوضع التنفیذ حسب الوكالة المنف-ألف 

أدناه مدى التنفیذ مصنفا حسب نمط الوكالة المنفذة (المستوى) على مدى السنوات األربع 7یعرض الجدول - 74

رؤیته من خالل هذا الجدول، وعلى المستوى المؤسسي للصندوق، فقد تمت متابعة الماضیة. وكما یمكن 

ت إلى الصندوق على بالمائة من جمیع التوصیات التي وجه67توصیة بصورة كاملة، ویمثل ذلك 35

من هذا الجدول إجمالي عدد التوصیات حسب وضع یناألخیر صفینالمستوى المؤسسي. في حین یعرض ال

التنفیذ وحصتها المقابلة (النسبة المئویة) في العینة بأكملها.

  7الجدول 

2012إلى 2009من رئیس الصندوقتقاریر استعراضات وضع تنفیذ التوصیات حسب المستوى، 

ةكاملابعة مت

لم یحن وقتها 

المجموع غیر منطبقمعلقجزئيجاربعد

%الرقم%الرقم%الرقم%الرقم%الرقم%الرقم%الرقمالمستوى

35671210193636529الصندوق

34345771ياإلقلیم

278746265171132115437768يالقطر 

33676126122424499يالحكوم

3756914691015466612اتالمشروع

المجموع 

د)اعدباأل(
386158237724551100

المجموع 

(بالنسبة 

المئویة)

70315714100

ییم بالمائة من التوصیات التي وجهها مكتب التق70تمت متابعة ،على مدى السنوات األربع الماضیة- 75

كانت معدالت االستجابة على المستوى المؤسسي و .المستقل إلى إدارة الصندوق والحكومات بصورة كاملة

یقل ال لما ، حیث تم االمتثال بصورة كاملة ةمتیناتالحكومعلى مستوى للصندوق وعلى المستوى القطري و 

لقطري بصورة منتظمة الحجم بالمائة من التوصیات على المستویات المقابلة. ویتلقى المستوى ا65عن

األكبر من التوصیات ألن الصندوق، بالشراكة مع الحكومات، مسؤول عن معظم التحسینات ذات الصلة 

المستوى. كذلك فإن األداء في أوجه على المستوى القطري، حیث تم تنفیذ هذابالمشروعات والبرامج على 

بالمائة من التوصیات بصورة كاملة.74
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بالمائة. إال أنه وفي 56، إذ تراوح بحدود بقلیلمشروعات، كان معدل المتابعة الكاملة أقل وعلى مستوى ال- 76

بالمائة. وهنالك 65حال استثناء حصة التوصیات التي لم یحن وقتها، فإن هذه النسبة ترتفع لتصل إلى 

الث تم تنفیذها سبع توصیات فقط في مجمل العینة، منها ث(القلیل من التوصیات على المستوى اإلقلیمي

.)بالكامل وأربع جار تنفیذها

ات تتحسن باستمرار، إذ ارتفعت معدالت المتابعة الكاملة على قییموعلى المدى األطول، كانت االستجابة للت- 77

64، و2010بالمائة عام 61إلى 2009بالمائة عام 52المدى األطول في السنوات األربع الماضیة من 

.2012لمائة عام با70، و2011بالمائة عام 

كان منخفضا بصورة متسقة. وفي السنوات األربع الماضیة كانت الحصة كذلك فإن عدد التوصیات المعلقة - 78

بالمائة أو أقل.3المقابلة من التوصیات المعلقة بحدود 

حسن األداء فیما یتعلق باالستجابة للتقییمات متینا. وبقیت معدالت االستجابة عالیة، وهي تتكانوبالتالي - 79

ویتم تعزیز النتائج والتوجهات السنویة بصورة أكبر من خالل التوجهات على مدى أربع سنوات .باستمرار

العینة السنویة األصغر تنعكس أیضا في العینة األكبر لمدة أربع في مجمل التي تعني ضمنا أن النتائج 

ن االمتثال المتزاید.مسنوات مما یمثل صورة متسقة 

في استعراضات تقاریر وقد أثیرتأدناه، ستناقشهنالك ثالث قضایا تحلیلیة ،مالي األداءوباإلضافة إلى إج- 80

والتوصیات التي لم یحن وقتها وهي أداء الحكومات :رة، أو أنها هامة في هذه المرحلةاألخیرئیس الصندوق

مع القطاع الخاص.بعد أو المعلقة وٕارساء الشراكات

أداء الحكومات- باء 

أداء السلطات الحكومیة على المدى الطویل شهد، 15إلشارة إلیه خالل الدورة األخیرة للجنة التقییمكما تمت ا- 81

تحسنا مستمرا. وستوفر الفقرات التالیة وصفا موجزا وأمثلة عن بعض اإلجراءات المتخذة نحو تحقیق هذا 

التحسن.

، ازداد معدل المتابعة رئیس الصندوقر بالنسبة لفترات األربع سنوات المقابلة التي غطتها استعراضات تقاری- 82

46كان معدل المتابعة الكاملة ،2009عام في بصورة متسقة. وفي فترة استعراض األربع سنوات الكاملة

بالمائة على 67و61و51إلى 2012و2011و2010المقابلة عام المعدالتبالمائة، في حین ارتفعت 

16تها كانت حصة التوصیات المعلقة تنخفض باستمرار من التوالي. وفي تحلیالت السنوات األربع ذا

.2012-2010في الفترة 4و5و6إلى 2009بالمائة عام 

ینجم عن أسباب محددة، إال أن التوجه العام العریض أو عدم االمتثال) ألیة توصیات قد ومع أن االمتثال (- 83

إذ ازداد إحساسا متزایدا بالملكیة القطریة. یوحي ضمنا بأن المشروعات والبرامج التي یمولها الصندوق تشهد 

الحكومات، سواء على المستوى المركزي أو مستوى المحافظات (أو الوالیات) في تصمیم انخراط 

المشروعات وٕادارتها واإلشراف علیها. كذلك فقد تحسنت الملكیة القطریة من خالل إجراءات تعزیز أخرى: 

حیث تم إضفاء الطابع المؤسسي (على مدى السنوات القلیلة األخیرة اإلشراف المباشر ودعم التنفیذ المعزز 

                                                     

  ).EC 2011/ 69/ W.P.2/ Rev.1محاضر جلسات الدورة الثامنة والستین للجنة التقییم (  15
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الذي والحضور القطري المتزاید للصندوق ،)2010تغطي معظم الحافظة تقریبا منذ عام لعلیها بصورة وثیقة 

ور الصندوق وانخراطه على المستوى القطري. یعزز ظه

. ففي الهند على سبیل المثال، انبثق مكن إیرادهمما یهنالك أمثلة متعددة عن الملكیة القطریة المعززة - 84

المشروعان الجدیدان نتیجة لطلبات تقدمت بها الحكومات في الوالیات ومذكرات مفاهیمیة. كذلك فإنهما 

ینفذان من قبل اإلدارات الحكومیة على مستوى الوالیة ویتواءمان مع البرامج اإلنمائیة للحكومة الوطنیة. وفي 

صندوق في برنامج مشترك یقوم بوظیفة آلیة التنسیق بین وكاالت األمم المتحدة والحكومة. النیجر، یشارك ال

ي واألمن غذائكذلك فإن العملیات التي یمولها الصندوق مدمجة بشكل كامل مع برنامج الحكومة لإلنتاج ال

في لجنة اإلشراف تشارك الحكومة بشكل مسهب ،)2009واستجابة للتقییم القطري (عام بلیز،الغذائي. وفي 

قطاع الخاص من خالل االتحادات على برنامج التمویل الریفي وهي شریكة في ملكیة البرنامج الذي ینفذه ال

ئتمانیة. وباإلجمال تشارك الحكومات بصورة أكثر كثافة في المراحل المختلفة من دورة البرامج اال

ذات االتفاقات عند نقطة اإلنجازلتوصیات األمتنمتابعة الوالمشروعات في جمیع الحافظة مما یمكن من 

الصلة.

التوصیات التي لم یحن وقتها بعد أو المعلقة- جیم 

تم التطرق لمسألة التوصیات التي لم یحن وقتها بعد أو المعلقة في التعلیقات التي خرج بها مكتب التقییم - 85

ل وضع تنفیذ توصیات التقییم حو رئیس الصندوقالمستقل في الصندوق في النسخ السابقة من تقاریر 

برنامج قطري أو لتم إسقاط أي تصمیم لمشروعوفي السنتین األخیرتین، ،واستجابة لذلك. 16وتدابیر اإلدارة

لم یتم تجهیز ،أو في حالة تقییمات إنجاز المشروعات أو التقییمات المؤسسیة(كبیرتصمیم إعداد لم یتبعه 

ٕادراجه في السنة التالیة. ویضمن هذا و رئیس الصندوققریرتمن استعراض )برنامج قطري أو سیاسة

اإلجراء إبقاء عدد التوصیات التي لم یحن وقتها بعد في حدودها الدنیا بحیث تكون جمیع المشروعات 

بعض التصمیم أو التجهیز. بالشروعوالبرامج ذات الصلة قد شهدت 

والتي تمت تغطیتها في السنوات 7ي الجدول الواردة فونشأت جمیع التوصیات التي لم یحن وقتها بعد - 86

نجم عن هذا قد و ). 2009ملعارئیس الصندوقالمرحلي لبوركینا فاسو (تقریر مییاألربع األخیرة من التق

أن عددا منها یتعلق بالمرحلة توصیة تم تصنیفها على أنها لم یحن وقتها بعد باعتبار15يالتقییم المرحل

وفي واقع األمر، وفي النسخ . 17لم یكن تصمیمها قد جرى في وقت االستعراضالتالیة من المشروع التي

، لم تكن هناك أي توصیة مصنفة على أنه لم )2012- 2010(رئیس الصندوقالثالث األخیرة من تقاریر 

للمشروعات رئیس الصندوقتقریر إعدادسمحت عملیة ،سنوات الثالث األخیرةیحن وقتها بعد. وفي ال

                                                     

مثل تعلیقات مكتب التقییم المستقل الواردة في الملحق األول من تقریر رئیس الصندوق وضع تنفیذ التوصیات وتدابیر اإلدارة لعام16

2011 :EB 2011/ 103/ R.7.  
، نجم عن التقییم المرحلي لمشروع األمن الغذائي في المرتفعات في كوریا الشمالیة عددا كبیرا من 2010باإلضافة إلى ذلك وفي عام 17

تنفیذ توصیات التوصیات التي لم یحن وقتها بعد. ومنذ ذلك الحین تم إسقاط هذا المشروع من قاعدة بیانات تقاریر الرئیس بشأن وضع 

، وبالتالي لم 2012-2010التقییم وتدابیر اإلدارة ألنه لم یتم التخطیط ألي مشروع في دورة نظام تخصیص الموارد على أساس األداء للفترة 

بلد في دورة نخراط مع هذا الایكن لدى دائرة إدارة البرامج أیة أداة لتوفیر أیة استجابة مالئمة، عالوة على ذلك فإن الصندوق ال یرى أي 

، وبالتالي فإنه من غیر الممكن االستجابة للتوصیات. وبصورة مشابهة فإن 2015-2013نظام تخصیص الموارد على أساس األداء للفترة 

) ألن الصندوق2009االستعراض (ة نفي رومانیا قد تم إسقاطها في سفي أبوسیني التوصیة الواردة بالنسبة لتقییم اإلنجاز لمشروع التنمیة 

  لم یعد له أي انخراط في هذا البلد.
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لالحقة بالوقت الكافي للمتابعة، وبالتالي فقد أدى ذلك إلى فوائد لجهة إجراءات المتابعة ذات والبرامج ا

المغزى التي یتم اإلبالغ عنها. 

بالمائة، فتتضمن ثالث توصیات تغطي التقییم المشترك مع 1أما التوصیات المعلقة، وهي تشكل فقط - 87

). وكما ورد في استجابته لما ورد في التقریر 2011لعام رئیس الصندوقمصرف التنمیة األفریقي (تقریر 

، فقد اعتبرت إدارة الصندوق أن مذكرات التفاهم 2011وأثر عملیات الصندوق في عام السنوي عن نتائج 

مشترك اللتمویل لبرامج إعدادیتم التركیز على سوف ،اإلجمالیة ال تتمتع إال بأثر قلیل. وعوضا عن ذلك

األخذ بعین االعتبار أولویات الدول األعضاء المقترضة.على المستوى القطري مع 

فإن التوصیات ،آخذ بالتراجعوعلى الرغم من أن التوجه العام للتوصیات التي لم یحن وقتها بعد أو المعلقة، - 88

القادم. وفي رئیس الصندوقتقریر سوف تتم متابعتها في استعراض وقتها بعد، التي لم یحن القدیمة 

،ذي الصلةرئیس الصندوقتقریرهدت فیها إجراءات متابعة لتوصیة معلقة ما منذ تاریخ حاالت التي شال

فسیتم اإلبالغ عن ذلك أیضا. وتقترح دائرة إدارة البرامج متابعة تنفیذ جمیع التوصیات التي لم یحن وقتها 

ة بوبالنس،لتالي. وبا2013عام رئیس الصندوقاستعراض تقریر فيوصاعدا 2008بعد أو المعلقة منذ عام 

أو ثمانيأما التوصیات التي هي من سبع(السنوات الست السابقةفإنه سیغطي 2013الستعراض عام 

إجراءات في دورات برامج ومشروعات بتتعلقفهي بطبیعة الحال قد تجاوزتها أحداث أو ربمامضتسنوات 

ث أو أربع سنوات لتحدیث الوضع توقف مؤقت لفترة ثال. وستستمر هذه العملیة بعد )مختلفة بالكامل

أطول.دورةعلى مدى المستقاةالدروس االستفادة من و 

الشراكة مع القطاع الخاص–دال 

یوفر هذا المقطع استعراضا مفصال نوعا ما للتوصیات ذات الصلة بالقطاع الخاص على مدى استعراضات - 89

االستجابة لجمیع هذه التوصیات جاءتة، األربعة األخیرة . وفیما یتعلق بالمتابعرئیس الصندوقتقاریر 

) إلى المستوى القطري، وكان تركیزها على الترویج بالتأكید على 18توجیه أكثر التوصیات (عالیة. وقد تم 

سالسل قیمة البرامج القطریة وعلى ضمان حصول السكان الریفیین الفقراء ومنظمات المنتجین على فرص 

موجهة إلى الحكومات على الحاجة إلى زیادة دور توصیات يرقت ثمانالوصول إلى سالسل القیمة. وقد تط

. أما التوصیات الخمسفي تنمیة سالسل القیمة، وفي بعض األحیان على القضایا الناظمةاتالحكوم

التقییم المؤسسي للقطاع الخاص. نالمؤسسي فقد نجم جمیعها عىالموجهة إلى الصندوق على المستو 

مفصلة لبعض من هذه التوصیات: أوال للتقییم المؤسسي للقطاع الخاص، ومن ثم ابات وفیما یلي استج

لبعض التوصیات الدقیقة على مستوى المشروعات والبرامج القطریة.
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8جدول  ال

)2012إلى 2009التقییم ذات الصلة بالقطاع الخاص (تقاریر رئیس الصندوق من اتوضع تنفیذ توصی

المستوى

متابعة

ةكامل

لم یحن 

غیر منطبقمعلقجزئيجاروقتها بعد

المجموع 

د)اعدباأل(

3115المستوى المؤسسي للصندوق

المستوى اإلقلیمي للصندوق

المستوى الُقْطري 

للصندوق/الحكومة
14418

718الهیئات والمؤسسات الحكومیة

11المشروعات

2551132د)اعدباألالمجموع (

نسبة بالالمجموع (

مئویة)ال
781633100

بالمائة متابعة كاملة. وهنالك خمس 78، أي توصیة32توصیة من أصل 25تمت متابعة جمال،باإل- 90

تتفق مع التوصیات. ومن بین التوصیات تم الشروع بإجراءات أخرى مصنفة على أنها جاریة، وقد توصیات

ورة أعاله المتعلقة بإنشاء مرفق تمویل للقطاع الخاص على المستوى ، التوصیة المذكال تنطبقالتي 

هي و المؤسسي والتي لم تحظ بإجماع المجلس التنفیذي علیها، في حین بقیت واحدة من التوصیات معلقة، 

إال أنجمیع سالسل القیمة.عبر)األفقي والعمودي(دماجناالتوصیة موجهة إلى حكومة وتتعلق بتعدیل 

الذي جرى فیه تطلب موارد وقدرات كبیرة على التنفیذ، لم تكن متاحة للحكومة في الوقتیكان ذلك 

االستعراض.

، استخدمت قییم. واستجابة للت2011تمت الموافقة على استراتیجیة القطاع الخاص في دیسمبر/كانون األول - 91

ستراتیجیة على طیف واسع من تشاركیة شاملة إلعداد هذه االستراتیجیة. وانطوى إعداد االعملیة تشاوریة 

المرجعیة الداخلیة المعنیة مجموعة الأصحاب المصلحة الداخلیین والخارجیین على حد سواء، بما في ذلك 

الحصول على منظورات مختلفة شعبة مختلفة (لضمان 11موظفا من 18بالسیاسات والمؤلفة من 

فقد تم عقد المشاورات مع المؤسسات المالیة ومواضیعیة ولتعزیز الشعور بالملكیة داخل المؤسسة). كذلك 

ووكاالت )والبنك الدولي،ومؤسسة التمویل الدولیة،فریقيبما في ذلك مصرف التنمیة األ(لدولیة األخرىا

،األمم المتحدة األخرى (بما في ذلك منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، وبرنامج األغذیة العالمي

والمنظمات الثنائیة (الوكالة الفرنسیة ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي)،المتحدةالعالمي لألممتفاقواال

ومنظمات المزارعین ، الة األمریكیة للتنمیة الدولیة)والوك،رة التنمیة الدولیة في المملكة المتحدةوزاو ،للتنمیة

/المتطوعون في للتنمیة الدولیةالتعاونیة الزراعیة وممثلین عن المنظمات غیر الحكومیة والمجتمع المدني (
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 Altimaباإلضافة إلى شركات القطاع الخاص ()،Technoserveو وأوكسفام ،المساعدة التعاونیة في الخارج

PartnersوCoca-Cola وSociété GénéraleوUnilever(.

) ودور ابقاً سذكروتتسق االستراتیجیة فیما یتعلق بتحدید القطاع الخاص (قطاع الشركات الخاصة كما - 92

، وبخاصة النص على أن الصندوق سوف یرسي شراكات مع شركات القطاع الصندوق في هذا االنخراط

الخاص لبناء عالقات تعود بالمصلحة على الطرفین بین المنتجین على نطاق صغیر والمشروعات الكبیرة. 

وسیضطلع الصندوق بدور محدد كمیسر ووسیط نزیه في سالسل القیمة. 

قطاع الخاص. وسوف یتم نخراط مع العزیز األدوات الموجودة لالتكیفیةكز االستراتیجیة على كذلك تر - 93

هنالك وسیكون .أكثر انتظاما مع القطاع الخاصالنخراطاستخدام برامج الفرص االستراتیجیة القطریة 

تم تكرار خبرات النخراط مع القطاع الخاص، وسیلاستخدام متزاید للمشروعات التي یمولها الصندوق كأداة 

المشروعات الناجحة وتوسیع نطاقها، كما سیكون هناك استخدام متزاید لموارد المنح واألموال التكمیلیة 

لتعزیز العالقة بین القطاع الخاص وفقراء الریف نساء ورجاال.

سعى یوتحدد االستراتیجیة كیف یمكن للصندوق أن .أثر إجماليدورا حاسما في تحقیق اتوستلعب الشراك- 94

اق العالمي لألمم المتحدة ولجنة الجهات تفمنتدیات المعرفة مثل االوهي تتضمن الربط مع .وراء الشراكات

سیسهم الصندوق أیضا في الصنادیق متعددة ،ع، ومن خالل المشروعات التي یمولهایر االمانحة لتنمیة المش

100إلى 50وهو صندوق بقیمة فریقي لمواجهة تحدي المشروعات، األصندوق الالجهات المانحة مثل 

یسهم مالیا في الصندوق األفریقي للزراعة، وهو صندوق بقیمة نلملیون دوالر أمریكي. إال أن الصندوق 

موقع المراقب یحتل ولكنهملیون دوالر أمریكي، یسعى لالستثمار في العملیات الزراعیة التجاریة، 300

مالیین یورو من 10فقد تمكن الصندوق من استقطاب الدائم في مجلسه االستشاري. إضافة إلى ذلك 

التكمیلیة لبعض االستثمارات المستهدفة. وستركز المساعدة االتحاد األوروبي ألغراض المساعدة التقنیة 

تحسین عملیات األعمال لصالح و مخططات للمزارعین المستقلین، ثالثة مجاالت هي: إیجاد على التقنیة

ة الحجم، والترویج للخدمات المالیة المناصرة للفقراء.المشروعات الصغیرة ومتوسط

بعض منها فقد استجابرئیس الصندوقوفیما یتعلق بالمشروعات التي تغطیها استعراضات تقاریر - 95

ولضمان توفیر الخدمات التي تشتد المزارعین صغارالستراتیجیات مصممة بدقة في زیادة اإلنتاج من 

نهج الالستیعاب المنتجات. ویتضمن ذلك الروابط وجودن والتأكد من الحاجة إلیها للسكان المستهدفی

).5سالسل القیمة المستخدم في نیجیریا (اإلطار في المتكامل

5اإلطار

إدماج أصحاب الحیازات الصغیرة في سالسل القیمة في نیجیریا

) انتقل 2010لعام وقرئیس الصندفي تقریر المشمولالبرنامج القطري (وفي أعقاب تقییم ،في نیجیریا

في توسعالالبرنامج القطري نحو تعمیم سالسل القیمة في البرامج التي یمولها الصندوق باستخدام برنامج 

ات ومشروع مشترك بین الصندوق ومنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة (مشروع یالجذریات والدرنإنتاج

ویروج التدخالن (كما أنهما یؤصالن) الروابط ة) كنماذج.سعار األغذیفي أرتفاع لالاستجابة سریعة للتطرق 

بین المزارعین الخارجیین والمجهزین لضمان إمدادات مستدامة من المواد األولیة من صغار المزارعین 
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  (المزارعین الخارجیین) إلى أسواق محددة (المجهزین). 

یتم دعم )لى المجتمع المحليعة قائملاوالریفیةكما في برنامج التنمیة الزراعیة(وفي هذه المشروعات 

) 2المزارعون الخارجیون إلنتاج بذور عالیة القیمة/مواد زراعیة؛ ()1مستویین من المزارعین الخارجیین: (

منها لصالح المجهزین. ویتم ربط هاتین الفئتین من وتوریدهاةمزارعون خارجیون إلنتاج المواد األولی

فیة بمزودي المدخالت الزراعیة والمؤسسات المالیة والعاملین على مناولة المزارعین الخارجیین بصورة إضا

تجاري الاالئتمانالكیمائیات الزراعیة الستقطاب خدمات الكیمائیات الزراعیة المعززة للمردودات وخدمات 

  من المشغلین من القطاع الخاص.الضروري لها على التوالي واإلرشاد الزراعي في الوقت

الروابط مع المجهزین الرئیسیین مما ) 1(:روابط السوق، وهما، یتم استخدام مستویین من كإضافة إلى ذل

وروابط مع صغار المجهزین المتجمعین حول المزارعین ) 2(، وكبیرا على جانب المزارعینیوفر شدا 

للحصول على المنتجات الزراعیة بصورة آنیة وفي الوقت المناسب لها من صغار المزارعین.

ومنظماتهم على وصول مربححصول صغار المنتجین المشروعات التي تعمل على ضمانلك عدد منهنا- 96

.وذي مغزى لسالسل القیمة واألسواق

التنمیة في إقلیم مارادي على وصول األمن الغذائي و في النیجر یركز مشروع جدید وهو مشروع دعم   )أ(

األسواق الریفیة الرئیسیة.منظمات المزارعین إلى

یتم التركیز على زیادة رئیس الصندوقد من المشروعات التي تم استعراضها في تقریر وفي عد  )ب(

لعام رئیس الصندوقتقریر قدرات المشروعات الصغیرة والوسطى. ففي البرنامج القطري لموزامبیق (

تركیز واضح على تطویر المشروعات الصغیرة والوسطى ومنظمات ك لعلى سبیل المثال) هنا2011

ن واألعمال التجاریة الزراعیة.المزارعی

في الصندوق یتم النظر بصورة دقیقة في احتماالت توظیف سالسل القیمة. إذ یمكن لزیادة اإلنتاج من - 97

، فقطال كمنتجین أو ممولینخالل المشروعات أن یكون له تبعات إیجابیة على فقراء الریف نساء ورجاال، 

تم إجراء المقابالت معهم من مشروعات الصندوق التي وفي مسح للشباب الذینوٕانما أیضا كموظفین.

18بالمائة منهم على تحسن وضع العمالة.45استخدمت سالسل القیمة، أكد 

رئیس (تقریر علیا الير اندر حوض مافي تنمیة اللتقییم إنجاز مشروع في مدغشقر، واستجابة   )أ(

الصغرى وعات الریفیة أقطاب المشر ) تم اإلبالغ عن أن برنامج دعم 2010في عام الصندوق

من سالسل القیمة استنادا إلى اإلمكانیات یلقلالجدید قد ركز على عددواالقتصادات اإلقلیمیة 

اإلقلیمیة. وأبلغ الشباب الذي تم مسحهم ممن شاركوا في هذا البرنامج بوجود تحسن في وضع 

تم مسحهم) باإلضافة إلى من أولئك الذین بالمائة 100عمالتهم وفي مهاراتهم المهنیة ودخولهم (

بالمائة).58وجود تحسن في ظروف العمل وفي الحمایة االجتماعیة (

رئیس الصندوقأما البرنامج القطري للبرازیل (تقییم البرنامج القطري الذي تمت تغطیته في تقریر   )ب(

قضیة العمالة وفرص العمالة واألعمال التجاریة خارج المزرعة كهدف ) فقد تبنى 2009لعام 

                                                     

18  Promoting Decent and Productive Employment of Young People in Rural Areas, IFAD/ International Labour 

Organization, 2012.  
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كل من صالح استراتیجي من أهداف برنامج الفرص االستراتیجیة القطریة. وقد تم توجیه هذا الهدف ل

) السعي وراء الفرص المحلیة لتطویر مشروعات أعمال 1األفراد والمجموعات، وهو یدعو إلى: (

على المستوى ) االستثمار في تنمیة بیئة المبادرات الفردیة والقدرات اإلداریة 2لصالح فقراء الریف؛ (

) تحدید فرص العمالة والكفاءات/المهارات التقنیة التي یتم 3الفردي وعلى مستوى المجتمع المحلي؛ (

) تطویر برامج تدریب على اكتساب مهارات محددة تستهدف 4السعي إلیها في األسواق المحلیة؛ (

المجموعة المستهدفة من الصندوق.

لصندوق والتي تتطرق للقطاع الخاص بالفعل أثرا مؤسسیا معتبرا وقد خلفت بعض المشروعات التي یمولها ا- 98

قطاع الخاص، كما یتم تحویل الشركاء غیر في القطر. وبصورة متزایدة یتبنى شركاء الصندوق نهج ال

الساعین إلى الربح إلى مشروعات خاصة كبیرة مستدامة.

عام لرئیس الصندوقي غطاه تقریر تنمیة المناطق الجبلیة في ألبانیا (الذاستجابة لتقییم برنامج  )أ(

مؤسسة حساب أمانة تمویل المناطق الجبلیة، وهو شریك من شركاء التنفیذ، من ) تم تحویل 2009

ملكیتها مبدئیا بالحكومة مع تصور دخول رت صوقد انح.إلى شركة مالیة مساهمة ألغراض التنمیة

التحول بخطة محكمة الهیكلة والتتابع واستهدى هذامساهم استراتیجي في مرحلة الحقة من العملیة.

الحصول على جمیع التراخیص ذات الصلة للعمل كمؤسسة مالیة غیر مصرفیة. كفالةتتضمن 

كذلك هنالك خطة عمل موضوعة لتقود الشركة في اإلبقاء على حصتها من األسواق وزیادتها 

ولإلبقاء على استدامتها على المدى الطویل. 

لمزارعي نخیل الزیت في أوغندا أیضا في طور التحول. ومع تغیر حساب غاالنكاالكذلك فإن حساب أمانة - 99

یتم النظر في جمیع ،الربح إلى كیان یسعى للحصول على الربحإلى األمانة هذا من كیان ال یسعى 

ضرورات األعمال والضرورات الهیكلیة والقانونیة. وقد تم تطویر إطار زمني لالستدامة الذاتیة لحساب 

إعادة هیكلة حساباته (وفتح المزید من الحسابات) لضمان االسترداد الكامل لتكالیف تمت مانة هذا كما األ

الخدمات. 

وضع التنفیذ عبر األقالیم - هاء 

من رئیس الصندوقریر اوالتي تغطي تق(صنفت العینة األكبر من التوصیات من السنوات األربع الماضیة - 100

.9الجدول المتابعة عبر الشعب اإلقلیمیة مثلما هو موضح في وضع حسب )2012إلى 2009عام 

  9جدول ال

2012إلى عام 2009، تقاریر رئیس الصندوق من عام وضع تنفیذ التوصیات حسب الشعب اإلقلیمیة

ةكاملمتابعة

لم یحن وقتها 

المجموع غیر منطبققمعلجزئيجاربعد

%الرقم%الرقم%الرقم%لرقما.%الرقم%الرقم%الرقمإطار المساءلة

أفریقیا الغربیة 

والوسطى
626015141918444410421
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لى المستوى المؤسسي لیست مدرجة في التصنیف اإلقلیمي.ال ینطبق رقم التوصیات حسب المستوى مع الرقم حسب اإلقلیم، ألن التقییمات الموجهة عملحوظة: 

بالمائة أو أكثر في 70استجابت جمیع األقالیم بصورة مالئمة للتوصیات مع وصول المتابعة الكاملة إلى - 101

الشرق األدنى وشمال و ،وأمریكا الالتینیة والكاریبي،آسیا والمحیط الهاديو ،أفریقیا الشرقیة والجنوبیةشعب

وأوروبا.أفریقیا 

بالمائة. إال 60الوسطى وحدها أقل نسبیا بحیث یصل إلى الغربیة و ویبقى معدل االستجابة في شعبة أفریقیا - 102

ذا ما إ . و بالمائة)14التي لم یحن وقتها بعد (للتوصیات أن السبب في ذلك یعود أیضا إلى العدد الكبیر 

بالمائة بما یتماشى مع الشعب 70إلى حوالي المتابعة الكامل یرتفعفإن معدل ،استثنینا هذه التوصیات

رئیس األخرى. وكما أشیر إلیه سابقا سیتم النظر في موضوع التوصیات التي لم یحن وقتها بعد في تقریر 

التالي.الصندوق

. وهذا یثبت المتابعة المتسقة والنشطة امنها فقط معلقبالمائة 1كانتوصیة، 500ولإلیجاز قد تم تتبع - 103

التقییم في جمیع األقالیم.لتوصیات 

والتوصیاتوالنتائجالموجز –خامسا 

نتائجالموجز وال-ألف

في المائة من 74متابعة ت، تم2012بالنسبة لالتفاقات عند نقطة اإلنجاز العشرة المستعرضة عام - 104

اضیة؛ إذ في تحسن األداء على مدى السنوات الثالث الماالتساقكاملة. ویدل ذلك على متابعةالتوصیات 

72و، 2009بالمائة لعام 57و، 2008بالمائة لعام 54ت المعدالت في السنوات األربع الماضیة هي كان

ولم تكن هناك أیة توصیات معلقة في دورة االستعراضات هذه..2011بالمائة لعام 71و، 2010بالمائة لعام 

أفریقیا الشرقیة 

والجنوبیة 
84732522432211523

آسیا والمحیط 

الهادي
927016121082212913226

أمریكا الالتینیة 

والكاریبي
807216141095511122

الشرق األدنى 

وشمال أفریقیا 

وأوروبا 

3387513388

المجموع 

د)اعدباأل(
351158128421500100

المجموع 

(بالنسبة 

المئویة)

70316614100
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كان 2012- 2009یس الصندوق للفترة أما بالنسبة للسنوات األربع الماضیة التي تغطي نسخ تقاریر رئ- 105

بالمائة. 1بالمائة، ولم یتجاوز معدل التوصیات المعلقة 70بحدودالمعدل اإلجمالي لمتابعة التوصیات كافة

لماضیة. القلیلة اویعني ذلك ضمنیا أن األداء لجهة تنفیذ توصیات التقییم كان متسقا على مدى السنوات 

بالمائة منها على األقل 70في الشعب اإلقلیمیة كافة حیث تمت متابعة كذلك فقد كانت المتابعة متسقة 

كاملة عبر جمیع الشعب (إذا ما استثنینا تلك التي لم یحن وقتها بعد).متابعة

أداء الحكومات الشریكة بصورة تحسنوباإلضافة إلى استمرار األداء القوي على المستویات المختلفة، - 106

51إلى 2009بالمائة عام 46بعة الكاملة لفترة السنوات األربع السابقة من متسقة. إذ ارتفع معدل المتا

. ویمكن تفسیر هذا التوجه العریض أساسا 2012بالمائة عام 67و2011بالمائة عام 61و2010بالمائة عام 

قطري زیادة توصیات التقییم ذات الصلة وتعزیز الحضور البوجزئیا ،بالملكیة القطریةاألكبر إلحساس با

إلشراف المباشر ودعم التنفیذ.او 

بالمائة من 4ولم یتم تصنیف إال ،المعلقة فقد تراجعتأما التوصیات التي لم یحن وقتها بعد والتوصیات- 107

هذه التوصیات في السنوات األربع الماضیة على أن وقتها لم یحن بعد أو أنها معلقة. وقد نجم هذا التحسن 

الزخم الذي تمارسه دائرة إدارة البرامج ومكتب التقییم المستقل في یادةز عن كل من زیادة االستجابة و 

البرامج القطریة التي تم إنجازها في وقت تقییمات الصندوق في قصر اختیارها على تقییمات المشروعات و 

ه من المحتمل أال تثار هذالوقت الكافي لالستجابة للتوصیات. وبالتالي وفي المستقبل، مرور بیسمح مبكر

قضیة رئیسیة. وعلى كل حال، ستستعرض دائرة إدارة البرامج جمیع التوصیات التي لم على أنها القضیة 

.رئیس الصندوقوصاعدا في نسخة العام القادم من تقریر 2008یحن وقتها بعد أو المعلقة منذ عام 

الصلة بالقطاع ذات التركیز المخصص على القطاع الخاص بأن معدل االستجابة للتوصیات أظهروقد - 108

بالمائة على مدى السنوات 78مع وصول معدل المتابعة الكاملة إلى ،الخاص كانت أعلى من المعدل العام

األربع الماضیة. وتنص استراتیجیة القطاع الخاص التي تم إعدادها من خالل مشاورات مسهبة ومشاركة 

یجیاته لجهة تعزیز األدوات لى دور الصندوق واستراتعمن داخل الصندوق بشكل واضح مستفیضة 

واستقطاب الشراكات لتحقیق قدر أكبر من األثر.

التوصیات- باء

بصورة متزایدة على التوصیات األعلى مستوى، رئیس الصندوقسوف تركز النسخ المستقبلیة من تقریر - 109

التقییم المعدلة ، وذلك ألنه ووفقا لسیاسة على المستوى المؤسيوهي تقییمات البرامج القطریة والتقییمات 

المشروعات وتقدیرات إنجازسیتم إجراء تقییمات المشروعات القائمة بذاتها على شكل التثبت من تقاریر 

في حین لن تكون هناك آلیات لالتفاقات عند نقطة اإلنجاز. نتیجة لذلك فإن معظم ،العامالمشروعات أداء 

سیتوجب إدراجها في االتفاقات عن نقطة اإلنجاز اتعو التوصیات حسما التي تتعلق بتصمیم وبتنفیذ المشر 

وسترفد حسب األصول باالستنتاجات االستراتیجیة الناجمة عن التثبت من ،في تقییمات البرامج القطریة

المشروعات وتقدیرات أداء المشروعات. وقد یتطلب ذلك ضرورة أن یضطلع التقریر تقاریر إنجازعملیتي 

تجمیع وعرض التوصیات.الفي أكثر أهمیة بدور الصندوق عن نتائج وأثر عملیاتالسنوي 
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یمكن للتقریر السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق أن یركز على إنجاز بعض ،وعلى وجه الخصوص- 110

المشروعات وتقدیرات أداء المشروعات إنجازوالقضایا الناشئة عن عملیتي التثبت من تقاریر قضایا التعلم 

عملیات الصندوق. وفي هذا وأثر السنوي عن نتائج ریرالخاص بتوصیات التقوأن یدرجها في القسم 

تشاور أوثق بین مكتب التقییم المستقل في الصندوق ودائرة إدارة البرامج من المفید إجراء كان ربما ،الضوء

خالل مرحلة وضع مسودة التقریر السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق بهدف التطرق لالستنتاجات 

الرئیسیة والتوصیات الناجمة. ویمكن إلدارة الصندوق عندها أن تستجیب لتلك التوصیات من خالل اتخاذ 

عن وضع تنفیذ رئیس الصندوقإجراءات متابعة محددة واإلبالغ عنها في النسخ الالحقة من تقاریر 

توصیات التقییم وتدابیر التنفیذ.
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وضع عن رئیس الصندوق لى تقریر لصندوق عفي اتعلیقات مكتب التقییم المستقل 

  2012لعام وتدابیر اإلدارةتنفیذ توصیات التقییم 

  مالحظات عامة

عن وضع تنفیذ توصیات التقییم وتدابیر اإلدارة التي عة من تقریر رئیس الصندوق سالتاالنسخةهي هذه -1

مشیا مع سیاسة التقییم تعرضها إدارة الصندوق على كل من لجنة التقییم والمجلس التنفیذي لالستعراض. وت

على التقریر كي ینظر فیها كل یوفر مكتب التقییم المستقل في الصندوق فیما یلي تعلیقاته 1في الصندوق

من لجنة التقییم والمجلس التنفیذي.

ویعترف مكتب التقییم المستقل بالجهود المبذولة في الصندوق .جید اإلعداد2012هذا التقریر لعام یعتبر -2

). عالوة على 1لتعلیقات التي خرج بها المكتب بشأن النسخ السابقة من هذه الوثیقة (انظر اإلطار للتطرق ل

ذلك فإنه من المشجع مالحظة أن نسبة التوصیات التي تم تنفیذها بالكامل تتزاید بصورة مضطردة منذ عام 

من الوثیقة).25رة (كما تم تسلیط الضوء علیه في الفق2012بالمائة عام 74بحیث وصلت إلى 2008

تعلیقات مخصوصة

یرحب مكتب التقییم المستقل بقرار إدارة الصندوق . التوصیات التي لم یحن وقتها بعد أو المعلقة-3

زالت معلقة من النسخ السابقة من نفیذ التوصیات ضمن هذه الفئة والتي ماباستعراض التقدم المحرز في ت

التي أدلى بها مكتب التقییم على آخر نسختین من هذا التقریر. هذا التقریر. ویتمشى ذلك مع االقتراحات 

ویعتبر المكتب أن اقتراح إدارة الصندوق متابعة تنفیذ جمیع التوصیات التي لم یحن وقتها بعد أو المعلقة 

تماما. اقتراح مالئمعلى أنه 2013وصاعدا في نسخة التقریر لعام 2008من عام 

. تعتبر التقییمات على المستوى المؤسسي أكثر أنماط التقییمات سسيالتقییمات على المستوى المؤ -4

استراتیجیة وأوسعها مدى مما یقوم به المكتب. ولكونها كذلك، فهي تشكل مساهمة حاسمة في اإلصالح 

المؤسسي للصندوق وعملیات التغییر الجاریة فیه. وقد ضمت التقییمات المؤسسیة األخیرة تقییمات عن: 

ي؛ واستراتیجیة الصندوق لالنخراط مع القطاع میدانل الریفي؛ والبرنامج التجریبي للحضور السیاسة التموی

مع مصرف التنمیة األفریقي حول ةالخاص؛ والتمایز بین الجنسین؛ واالبتكار وتوسیع النطاق؛ والشراك

الزراعة في أفریقیا؛ والكفاءة المؤسسیة (وهو تقییم جار).

مكرسا لقائمة كاملة من قسمارئیس الصندوقن تتضمن النسخ القادمة من تقریر وبالتالي فمن الموصى به أ-5

وصفا لكیفیة تعامل إدارة الصندوق مع و جمیع التوصیات التي تنبثق عن التقییمات على مستوى المؤسسة 

التقییماتمتابعةكل توصیة من هذه التوصیات. ومن شأن ذلك أن یسهم في الشفافیة ویؤكد مجددا للمجلس 

التوصیات الناجمة عن التقییمات تنفیذیتم كاملة وفي الوقت المناسب. وما أن ةالمستقلة األكثر أهمیة متابع

هذه القائمة.على المستوى المؤسسي بصورة مجدیة حتى یتم إخراجها من

                                                     

  ).EC 2011/66/W.P.8) من سیاسة التقییم في الصندوق (1(31و11رتین الفقانظر 1
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على (أ) بأن الصندوق قد وافق 57في الفقرة رئیس الصندوقأشار تقریر تقییم البرنامج القطري للهند. -6

وحیث أن هذا التقییم قد جرى عام ."2015بحلول نهایة عام "إلى نیودلهيندب مدیر البرنامج القطري

، فیعتقد مكتب التقییم المستقل بأنه یتوجب على الصندوق بذل جهود أكبر لضمان ندب مدیر البرنامج 2009

صوص إذا أخذنا بعین . ویشكل ذلك أهمیة على وجه الخ2015القطري في وقت أبكر بكثیر من عام 

األكبر في أي إقلیم من األقالیم، سواء من حیث عدد العملیات االعتبار حافظة الصندوق في الهند وهي 

الجاریة أو حجم القروض. عالوة على ذلك فإن كال من لجنة التقییم والمجلس التنفیذي قد طلبا في السابق 

ندب مدیر البرنامج القطري للهند.

ك إشارات عدیدة لمتابعة لهنامع مصرف التنمیة األفریقي حول الزراعة في أفریقیا. التقییم المشترك -7

(انظر على سبیل المثال 2009عام نهایة الذي أنجز في الناجمة عن هذا التقییم الحساس التوصیات 

مكتب التقییم المستقل أن یؤكد مجددا على مدى أهمیة أن یسعى وغیرهما). ویود 87و73الفقرتین 

سواء على المستوى ،أكثر استراتیجیة ومغزى مع مصرف التنمیة األفریقي في أفریقیاةندوق لشراكالص

تبني على المیزات النسبیة واالختصاصات المؤسسي. ألن من شأن هذه الشراكة أنالقطري أو المستوى

قیادة في تنمیة البنى لمصرف التنمیة األفریقي أن یتولى العلى سبیل المثالیمكن، بحیثلكل من الوكالتین

وهي محوریة في حین یركز الصندوق على تنمیة المزارع الصغیرة. ومن بین القضایا األخرى، ،األساسیة

ملیون شخص من قبضة الفقر 80بالنسبة لجدول أعمال توسیع النطاق في الصندوق التزامه بتخلیص 

التقییم المستقل ودائرة تقییم العملیات في فإن مكتبخالل فترة التجدید التاسع للموارد. وفي هذا الصدد، 

لتوصیات الناجمة عن التقییم ل2012مصرف التنمیة األفریقي سوف یقومان بتقدیر أكثر عمقا عام 

، وٕانما أیضا إذا أردنا التطلع قدما، وحسبتحدید، ال المجاالت التي لم یحرز فیها أي تقدممع ،المشترك

المنظمتین.بر من إدارتي التوصیات التي تستحق اهتماما أك

الحاجة بأن یولي التقریر السنوي عن 109. تقترح الفقرة التقریر السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق-8

قضایا التعلم من التثبت من تقاریر إنجاز المشروعات لتكثیفنتائج وأثر عملیات الصندوق اهتماما أكبر 

التقییم المستقل مع هذا االقتراح. وبهذا الصدد فقد یكون من ویوافق مكتب وعملیة تقدیر أداء المشروعات.

من التقریر السنوي قد تضمنت بالفعل وألول مرة وصفا للقضایا 2011نسخة عام المفید أن نستذكر أن 

المواضیعیة التي حددها مكتب التقییم المستقل (من خالل عملیة التثبت من تقاریر إنجاز المشروعات). 

ریر إنجاز المشروعات في المستقبل.لتعزیز جودة تقا

النسخة العاشرة من هذه الوثیقة، وسوف تناقشه لجنة التقییم والمجلس 2012سیكون التقریر السنوي لعام -9

تطور هذه الوثیقة التنفیذي في دورتیهما األخیرتین لهذا العام. وسوف یتضمن التقریر السنوي تمعنا في كیفیة 

ذا آخویقترح إعادة هیكلتها كما تستدعي الحاجة في المستقبل. .2003ام نسختها األولى عظهرتمنذ أن

أثر عملیات الصندوق في اإلبالغ وتولید و بعین االعتبار الدور الفرید من نوعه للتقریر السنوي عن نتائج 

ة.للمستقللصندوق بناء على التقییمات االمناقشات حول القضایا االستراتیجیة ذات الصلة بالفعالیة اإلنمائیة 

جلس التنفیذي على أربع وافق الم. 2011عام لتوصیات التقریر السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق - 10

من محاضر جلسات الدورة الرابعة بعد المائة 44(انظر الفقرة 2011توصیات واردة في التقریر السنوي لعام 

المجلس یصادق: "وٕاذ EB/104/Revیقة، الوث2011للمجلس التنفیذي المنعقدة في دیسمبر/كانون األول 
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إدارة فإنه یتلقى مع الترحیب التزام، 146الموجهة إلى إدارة الصندوق الواردة في الفقرة التوصیات على 

سرد ل یدعو إدارة الصندوق إلى توفیرالصندوق بمتابعة هذه التوصیات". وبالتالي فإن مكتب التقییم المستق

) تطویر وتنفیذ المبادئ التوجیهیة المتسقة 1لتطرق للتوصیات األربع وهي: (كامل للجهود المبذولة لوصفي

) التعامل مع حوار السیاسات كموضوع 2ذات الصلة بمستویات التمویل المناظر من الدول األعضاء؛ (

) 4) تطویر الحوافز وٕاطار المساءلة للموظفین المنتدبین؛ (3؛ (2012للتعلم في التقریر السنوي لعام 

رئیس راض إطار التعاون للشراكة مع مصرف التنمیة األفریقي ومصرف التنمیة اآلسیوي. ویوفر تقریر استع

) للمتابعة لتوصیتین فقط من هذه التوصیات األربع.40(في الفقرة حالیا استعراضاالصندوق

الصندوقرئیس یوصي مكتب التقییم المستقل بأن تتضمن النسخ المستقبلیة من تقریر ،ذلكعالوة على - 11

مقطعا جدیدا یلخص التوصیة الرئیسیة للمجلس التنفیذي المقدمة إلى إدارة الصندوق استنادا إلى المناقشات 

ذات الصلة بالتقییمات المستقلة عموما، بما في ذلك التقییم السنوي عن نتائج وأثر عملیات الصندوق. ومن 

ویات السیاساتیة وتقدیر التقدم الذي أحرزته ولألاشأن ذلك أن ییسر على أعضاء المجلس تتبع التوصیات و 

اإلدارة إزاء كل منها.

التي أضیفت إلى )84إلى 81الجدید (الفقرات من رحب مكتب التقییم المستقل بالقسمیاستجابة الحكومات.- 12

رؤیة تحسن في تنفیذ حول استجابة الحكومات لتوصیات التقییم. ومن المطمئن رئیس الصندوقتقریر 

). ویشجع مكتب التقییم المستقل إدارة الصندوق على 2012بالمائة عام 67(لتوصیات التقییمالحكومات

إلى آخره) ، االستمرار في المتابعة مع الحكومات المعنیة في المستقبل (أي مثال من خالل بعثات اإلشراف

كامل وفي الوقت المناسب لجمیع توصیات التقییم.التنفیذ اللضمان 

رویج تلل"بالحاجة إلى الشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثیة 69تعترف الفقرة بتكارات.توسیع نطاق اال- 13

. ویدعم مكتب التقییم المستقل التركیز على توسیع نطاق النهج االبتكاریة في وتوسیع نطاقها"البتكاراتل

ائیة أخرى (الحكومات، ولكنه یركز على وجوب أن تقوم بذلك جهات إنمالزراعة الصغیرة والتنمیة الریفیة 

والقطاع الخاص، إلى آخره) التي تمتلك في حوزتها موارد ،المصارف اإلنمائیة اإلقلیمیة والمتعددة األطراف

من بین ،أكبر بكثیر مما یمتلكه الصندوق للترویج ألثر إنمائي أكبر على المستوى القاعدي. ویتطلب ذلك

قدرا أكبر من االستثمارات في المستقبل في أن یوفر ظاما و أن یبذل الصندوق جهودا أكثر انت،أمور أخرى

وٕادارة المعرفة) إذا ما أخذنا بعین االعتبار ،وبناء الشراكات،اإلقراضیة (حوار السیاساتاألنشطة غیر 

ي هذه المجاالت.المجال الكبیر إلدخال التحسینات ف

  

  



EB 2012/106/R.8  الملحق الثاني

39  

  )2012لعام وقرئیس الصندوضع تنفیذ توصیات التقییم حسب الموضوع (تقریر 

  (بالنسبة المئویة)

الموضوع

متابعة 

كاملة

لم یحن 

المجموع غیر منطبقمعلقجزئيجاروقتها بعد

6733100التحلیالت والدراسات والبحوث

مشاركة المستفیدین واألطراف المعنیة 

8317100والتشاور معهم 

384688100الفرص االستراتیجیة القطریةبرامج

937100تصمیم المشروعات وصیاغتها

100الالمركزیة

6733100حوار السیاسات

4060100الحضور القطري

المسائل الخاصة بقضایا التمایز بین 

100100الجنسین

التسییر

25252525100الموارد البشریة

5050100البنیة األساسیة

8614100االبتكار

8020100ةإدارة المعرف

100100  إدارة الموارد الطبیعیة

100100المنظمات

69238100اتشراكال

100100إدارة المشروعات ومباشرتها

672211100عیر اتنمیة القطاع الخاص واألسواق والمش

8812100ریفيالتمویل ال

100100رصد النتائج والتقییم

6733100التكرار وتوسیع النطاق

946100ستراتیجیةالا

8020100اإلشراف
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100100االستدامة

6040100التدریب وبناء القدرات

8812100االستهداف

%742024100المجموع 
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قییمات التي یغطیها تقریر رئیس الصندوق عن وضع تنفیذ توصیات التقییم الت

2012-2009وتدابیر اإلدارة للفترة 

التقییمات التي یغطیها تقریر رئیس الصندوق عن وضع تنفیذ توصیات التقییم وتدابیر -ألف

2012اإلدارة لعام 

  :مرحلیةتقییمات الال

في قطاع أصحاب الحیازات الصغیرةة والتصدیریةمشروع تنمیة المحاصیل النقدیرواندا:  )أ(

(مرحل من العام السابق)برنامج الوساطة المالیة الریفیةأثیوبیا:  )ب(

(مرحل من العام السابق)مشروع الحد من الفقر في جنوب أفتوت وكاراكوروا موریتانی  )ج(

(مرحل من العام السابق)وع تنمیة إنتاج الزیوت النباتیةمشر :أوغندا  )د(

إنجاز المشروعات:تقییمات

المرحلة الثانیة-مشروع صغار المزارعین في اإلقلیم الجنوبي الغربي الجمهوریة الدومینیكیة:  )أ(

جمهوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة: مشروع مساندة مبادرات المجتمعات المحلیة في أودومكساي  )ب(

:ةتقییمات البرامج القطری

كینیا  )أ(

)مرحل من العام السابقالهند (  )ب(

)مرحل من العام السابق(نیجرال  )ج(

ة:یتقییمات المؤسسال

تنمیة القطاع الخاص وٕارساء الشراكات بشأناستراتیجیة الصندوق تقییم   )أ(

التقییمات التي یغطیها تقریر رئیس الصندوق عن وضع تنفیذ توصیات التقییم وتدابیر - باء

2011اإلدارة لعام 

تقییمات اإلنجاز:

  الجذریات والدرنیاتبنن: برنامج تنمیة إنتاج-1

الصین: مشروع تخفیف وطأة الفقر في غانكسي الغربیة-1

الیمن: مشروع التنمیة في منطقة الریمة-2

  تقییمات البرامج الُقْطریة:

األرجنتین-3
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موزامبیق-4

التقییمات المؤسسیة

الزراعةفي التقییم المشترك لسیاسات وعملیات مصرف التنمیة األفریقي والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة-5

والتنمیة الریفیة في أفریقیا

التقییم المؤسسي لقدرة الصندوق على الترویج لالبتكارات المناصرة للفقراء وتوسیع النطاق-6

التقییمات التي یغطیها تقریر رئیس الصندوق عن وضع تنفیذ توصیات التقییم وتدابیر - جیم 

  2010اإلدارة لعام 

:ةالمرحلیاتالتقییم

برنامج التنمیة الریفیة في الس فیراباسسال:غواتیما  - 1

مشروع تخفیف وطأة الفقر في جبال كینلینغالصین:  - 2

الغربیة (مرحل من العام السابق)مینداناوفيالمحلیةالمجتمعاتمبادراتالفلبین: مشروع  - 3

  نجاز:اإل اتتقییم

ة الشرقیةمشروع التنمیة الریفیة في المحافظات الشمالیاألرجنتین:   - 4

المرحلة الثانیة- مدغشقر: مشروع التنمیة في حوض مندراري العلیا  - 5

إثیوبیا: مشروع تطویر التعاونیات واالئتمان في اإلقلیم الجنوبي (مرحل من العام السابق)  - 6

ة:ُقْطریتقییمات البرامج ال

  نیجیریا  - 7

    السودان  - 8

إثیوبیا (مرحل من العام السابق)  - 9

(مرحل من العام السابق)باكستان   -10

التقییمات التي یغطیها تقریر رئیس الصندوق عن وضع تنفیذ توصیات التقییم وتدابیر - دال 

  2009اإلدارة لعام 

التقییمات المرحلیة:

مشروع التنمیة الریفیة المجتمعیةبوركینا فاسو:  - 1

  :تقییمات اإلنجاز

اطق الجبلیةبرنامج تنمیة المنألبانیا:  - 2

مشروع إدارة الزراعة والموارد القائمة على المبادرات المحلیةبلیز:  - 3

مشروع تقدیم المساندة في منطقة دیرباكستان:  - 4
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  :ةُقْطریتقییمات البرامج ال

  ).السابقعام الالبرازیل (مرحـّل من   - 5


