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 موجز تنفيذي

ىذا التقرير ىك النسخة العاشرة مف تقرير رئيس الصندكؽ عف كضع تنفيذ تكصيات التقييـ كتدابير اإلدارة.  -1
كىك يستعرض إجراءات المتابعة الت: اتخذت بشأف التكصيات الت: خرج بيا مكتب التقييـ المستقؿ ف: 

ية. كتشير نتائج ىذا العاـ إلى أداء عاؿ يفكؽ تسعة تقييمات استكممت ف: السنكات الماض مفالصندكؽ 
بالمائة.  82إلى  بصكرة كاممةاألداء ف: السنكات الماضية حيث كصؿ عدد التكصيات الت: تمت متابعتيا 

ية عمى التكال: ليست ىناؾ أية تكصية معمقة. كعمى مدل السنكات الخمس الماضية، كانت ناكلمسنة الث
بالمائة فقط مف التكصيات الت: ال  7بالمائة، كىنالؾ  12 بصكرة كاممةتيا نسبة التكصيات الت: تمت متابع

 كى: أساسا، كيشير ذلؾ إلى تحسف مستمر ف: استجابة الصندكؽ كالمؤسسات الشريكة، معمقةتزاؿ 
 حككمات الدكؿ األعضاء فيو.

بالمائة منيا( تتعمؽ بمجاالت تقنية، يتبعيا االستيداؼ كالتمايز  27التكصيات ) ثمثكبالنسبة لممكضكع، فإف  -2
دارة المشركعات، بما ف: ذلؾ الرصد كالتقييـ ) 31بيف الجنسيف ) بالمائة(، أما قضايا  71بالمائة( كا 

  بصكرة جيدة ف: قائمة التكصيات. تمثيميااالستدامة كتكسيع النطاؽ فقد تـ 

لمتقييـ عمى مستكل المؤسسة لممساكاة بيف الجنسيف كتمكيف  مغزل كمتابعةكتـ الشركع بالفعؿ بإجراءات ذات  -3
المرأة، بما ف: ذلؾ القياـ بدراسة عف ىيكمية التمايز بيف الجنسيف ف: الصندكؽ، كخمؽ شبكة مف المكظفيف 

ناطة صيغ تدريبية لزيادة الكع: بيذا المكضكع لمتركيج لقضايا التمايز بيف الجنسيف ف: المنظمة؛ كتطكير  كا 
مسؤكليات كاضحة باإلدارة العميا لتعزيز المساءلة. كفيما يتعمؽ بحكار السياسات، كىك مكضكع لمتعمـ ف: 

، فقد تمت صياغة خطة عمؿ كاضحة، 3173كأثر عمميات الصندكؽ لعاـ التقرير السنكم عف نتائج 
، كما تـ تحديد القطرمكعرضت عمى المجمس التنفيذم، كخصصت المكارد لتعزيز االنخراط عمى المستكل 

  خبرات المكظفيف الالزمة لقيادة ىذه العممية.

كيعكس ىذا التحسف ف: األخذ بتكصيات مكتب التقييـ المستقؿ ف: الصندكؽ المتابعة المتينة الت: تبدييا  -4
 الحككمات المعنية، كزيادة أىمية التكصيات الت: يخرج بيا مكتب التقييـ المستقؿ. إال أف السماح بالكقت

  الكاف: لتنفيذ التكصيات يبقى عمى كؿ حاؿ أمرا ىاما.
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 تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

 والمنيجيةالمقدمة  -أوال 
تقرير رئيس الصندكؽ عف كضع تنفيذ تكصيات التقييـ كتدابير اإلدارة، مف  العاشرةىذا التقرير ىك النسخة  -1

كىك يستجيب ف: المقاـ األكؿ لتسعة تقييمات أجراىا مكتب التقييـ المستقؿ ف: الصندكؽ ف: السنكات 
 كافقتاالتفاقات عند نقطة اإلنجاز الت: جميع التكصيات المعركضة ف: كبيذا يشمؿ ىذا التقرير األخيرة. 

 .1عمييا دائرة إدارة البرامج ف: الصندكؽ كسمطات الحككمات المعنية

ف: أداء كظيفة ىامة لمتعمـ  كضع تنفيذ تكصيات التقييـ كتدابير اإلدارةيستمر تقرير رئيس الصندكؽ عف  -2
 مىالمستقؿ ف: الصندكؽ، كتسميط الضكء عالستجابة لمتقييمات الت: أجراىا مكتب التقييـ ا :كالمساءلة

تنفيذ ىذه التكصيات لدائرة إدارة البرنامج كمكظف: المشركعات. كذلؾ يكفر ىذا التقرير القضايا الناجمة عف 
 .التقييـكتكصيات التغذية الراجعة عف عمميات  فرصة إلدارة الصندكؽ لتكفير

إجراءات  فيذ تكصيات التقييـ كتدابير اإلدارةكضع تنيكجز المجمد األكؿ مف تقرير رئيس الصندكؽ عف  -3
. كترد التفصيالت عف إجراءات المتابعة المتخذة المتابعة الت: اتخذىا الصندكؽ كالسمطات القطرية المعنية

فإف تعميقات ، 2مع سياسة التقييـ ف: الصندكؽ يتماشىبما ك  استجابة لمتكصيات اإلفرادية ف: المجمد الثان:.
، كاستجابة لالقتراح الجديد بتقميص طكؿ الكثائؽ 3كضميمةستقؿ ف: الصندكؽ ترد مكتب التقييـ الم

، فقد تـ تقميص تقرير ىذا العاـ لحكال: 4المعركضة عمى المجمس التنفيذم دعما لتعزيز كفاءة التسيير فيو
   ثمث طكلو ف: األعكاـ السابقة.

مناقشات حسب األصكؿ مع مكتب التقييـ تقرير ىذا العاـ بعد  فيما يم: التقييمات التسع الت: غطاىا -4
 المستقؿ ف: الصندكؽ.

 ألداء الصندكؽ فيما يتعمؽ بالمساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة؛ يالتقييم المؤسس (7)
 لغانا، كركاندا، كفييت ناـ، كاليمف  تقييمات البرامج القطرية (3)
لمشركع التنمية المستدامة لمستكطنات اإلصالح الزراع: ف: المنطقة الشمالية  التقييمات المرحمية (2)

المرحمة الثانية )غانا(؛ كبرنامج  -المشركعات الريفيةمشركع الشرقية شبو القاحمة )البرازيؿ(؛ ك 
 .5ة(متحدنظـ التسكيؽ الزراع: )جميكرية تنزانيا البرنامج تطكير ك  المالية الخدمات الريفية

ف: المرحمة األكلى مف عممية التقرير، استعرض المكتب األمام: لدائرة إدارة البرامج االتفاقات عند نقطة  -5
اإلنجاز المنبثقة عف التقييمات، كاستخمص ككضع قائمة باإلجراءات المكصى بيا. كلذا فإف التكصيات 

 مكضح أدناه. مصنفة حسب المستكل كالطبيعة كالمكضكع كما ىك

                                                   

التكصيات، كلتحديد إجراءات بديمة. كقد طمبت لجنة التقييـ أف ترد مثؿ ىذه  مع اؽتفلعدـ االيكفر االتفاؽ عند نقطة اإلنجاز المجاؿ  1
. إال أنو لـ ترد أم مف 2013لعاـ   كضع تنفيذ تكصيات التقييـ كتدابير اإلدارةالتكصيات ف: قكائـ منفصمة ف: تقرير رئيس الصندكؽ عف 

 أك الحككمات المعنية ف: مجمكعة التقييمات ليذا العاـ.التكصيات الت: كانت مكضع خالؼ سكاء مف قبؿ دائرة إدارة البرامج 
2 EB 2011/102/R.7/Rev.1..  

3
 سيتـ إلحاقو بيذا التقرير ف: النسخة المعركضة عمى المجمس التنفيذم.  
4 EB 2012/107/R.4. 
 اإلنجاز ليما.تقييـ مشترؾ، كتـ إعداد اتفاؽ مشترؾ عند نقطة لتحدة مالمشركعاف ف: جميكرية تنزانيا الخضع  5
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 ابالتال: المسؤكؿ عف تنفيذىالذم يككف التصنيؼ بالكياف الذم تستيدفو التكصية، ك  مؽ ىذايتعالمستوى.  -6
 كأما المستكيات الت: تـ تبنييا في::  ف: المقاـ األكؿ.

 الصندكؽ عمى مستكل المشركعات؛ 
 الصندكؽ عمى المستكل الُقْطرم، بالشراكة مع الحككمات؛ 
 السمطات الحككمية ف: البمد الشريؾ؛ 
 كؽ عمى المستكل اإلقميم:؛الصند 
 :الصندكؽ عمى المستكل المؤسس. 

 : ف: الصندكؽ يكزع ىذا التصنيؼ الثان: التكصيات كفقا لسياسة التقييـ المعدلة .الطبيعة -7

 إذا كانت تقترح اتخاذ إجراء محدد؛توصيات تشغيمية ، 
 إذا كانت تقترح نيجان أك مساران لمعمؿ؛توصيات استراتيجية ، 
  إذا كانت ترتبط بالمبادئ الت: يستيدم بيا الصندكؽ. سياساتيةتوصيات ، 

يتخمؿ خمسة مجاالت عريضة، لتكصيات حسب المكضكع، كىك ا الثالثيجمع ىذا التصنيؼ  .الموضوع -8
المجاالت التقنية، إدارة المشركعات، األنشطة غير اإلقراضية، ك كالتمايز بيف الجنسيف،  ،كى:: االستيداؼ
 مة.كالمكاضيع الشام

استكماؿ المعمكمات  كعندكقد تـ إطالع مكتب التقييـ المستقؿ عمى قائمة التكصيات الت: حظيت بمكافقتو،  -9
  عف كضع تنفيذ التكصيات، تـ تقدير درجة االمتثاؿ باستخداـ المعايير التالية:

  :تصميـ األنشطة/العمميات/كالبرامج؛ ةالجديد المرحمةالتكصيات مدرجة بالكامؿ ضمف متابعة كاممة/ 
  :المكصى بو ف: االتفاؽ عند نقطة اإلنجاز؛ لمتكجوالتدابير كفقان بتـ الشركع جارية 
  :مع امتثاؿ اإلجراءات لممسكغات الكاردة ف: االتفاؽ تمت متابعة التكصيات بصكرة جزئيةجزئية ،

 عند نقطة اإلنجاز؛
 برامج أك  البرامج الُقْطريةأك  ف: المشركعات إدراجيا تـسيالتكصيات الت: بعد:  الم يحن وقتي

 ؛استكماليا كالمكافقة عمييا عندالفرص االستراتيجية الُقْطرية 
  :تكصيات لـ يتـ االمتثاؿ ليا إما بسبب الظركؼ المتغيرة ف: التنمية الُقْطرية أك غير قابمة لمتطبيق

 أخرل. بسبب سياقات التسيير المؤسس: ف: الصندكؽ، أك ألسباب
  :تكصيات تعذرت متابعتيا؛معّمقة 
 االتفاؽ عند نقطة اإلنجاز الجديدة، التكصيات الت: لـ  صيغةكما تتضمف عممية : عمييا متفق غير

 تحظ بمكافقة دائرة إدارة البرامج أك الحككمة المعنية.

 توصيات الوضع تنفيذ  -ثانيا 

 نطاق التقييم ومحتوياتو -ألف 
فيما يتعمؽ بالتكزيع اإلقميم:، غطت التقييمات الكاردة ف: تقرير ىذا العاـ جميع الشعب اإلقميمية الخمس  -11

 أدناه. 7كما ىك كارد ف: الجدكؿ 



 EB 2013/109/R.13 

2 

 1الجدكؿ 
 2013التوزيع اإلقميمي لمتقييمات المشمولة في تقرير رئيس الصندوق لعام 

التقييمات  التكزيع اإلقميم:
 المرحمية

تقييمات 
 اإلنجاز

تقييمات 
البرامج 
 القطرية

التقييمات 
 كعجممال المؤسسية

 2 - 1 - 1 أفريقيا الغربية كالكسطى
 3 - 1 - 2 أفريقيا الشرقية كالجنكبية
 1 - 1 - - آسيا كالمحيط اليادم

 1 - - - 1 أمريكا الالتينية كالكاريب:
 1 - 1 - - كأكركبا الشرؽ األدنى كشماؿ أفريقيا

 1 1 - - - المؤسس: لمصندكؽالمستكل 
 9 1 4  4 وعجممال

كضع تنفيذ تكصيات التقييـ كتدابير عمى مدل السنكات الخمس الماضية، غطى تقرير رئيس الصندكؽ عف  -11
، كف: مجمكع التقييمات لعاـ  172تقييما مع  01  اإلدارة ، 3172تكصية )الممحؽ األكؿ(. كعمى كجو العمـك

عند كتقييمات  ،تكصية مف تسعة تقييمات. كتتضمف التقييمات تقييمات لبرامج قطرية 763تـ االتفاؽ عمى 
بيف  كاةاسمثؿ الم ،تقييمات مؤسسية تتعمؽ بمكاضيع معينةك ، كتقييمات مرحمية، نقطة إنجاز المشركعات

تكصية، كىك ما يتفؽ مع تكجو مكتب التقييـ  78الجنسيف كالكفاءة. كبالمتكسط، فقد نجـ عف كؿ تقييـ 
نقطة  ندتكصية لكؿ اتفاؽ ع 71المستقؿ لمخركج بتكصيات أكثر تركيزا ف: السنكات األخيرة، مع حكال: 

التكصيات معظـ ىذه  كتتكجو. 3173عاـ  تكصية 71ك، 3177عاـ تكصية  78ك، 3171عاـ  اإلنجاز
اإلنمائييف عمى المستكل القطرم. كىنالؾ عدد مف التكصيات  بالمائة منيا( لمصندكؽ كلشركائو 11)حكال: 

تتطمب إجراءات مشتركة بيف الصندكؽ كالحككمات المعنية مما يشير ضمنا إلى درجة أكبر مف االتساؽ ف: 
 تصميـ المشركعات كتنفيذىا.

 2الجدكؿ 
 ومستواهالتقييم  نمطتوصيات حسب عدد ال

التقييمات  
 تقييمات اإلنجاز المرحمية

تقييمات البرامج 
 القطرية

التقييمات 
 المجمكع )نسبة مئكية( المجمكع )عدد( المؤسسية

 17 27 27 - - - المستكل المؤسس: لمصندكؽ 
 1 1 - 1 - - المستكل اإلقميم: لمصندكؽ 

 69 111 - 78 - 33  اتمحككملمصندكؽ/لالمستكل القطرم 
 1 1 - 1 - - الحككميةكالمؤسسات  ييئاتال

 14 22 - 1 - 21 المشركعمستكل 
 100 162 27 81 - 54 د()عدالمجموع 

  100 17 50 - 33 مئكية()نسبة المجموع 

 .تمامان  100ممحكظة: النسب المئكية مقربة كقد ال يبمغ مجمكعيا 

ف: السنكات  الممحكظبما يتفؽ مع التكجو  بالمائة( 10عتيا )ظـ ىذه التكصيات استراتيجية بطبيكانت مع -12
كقد نجمت ىذه البنكد عمى المستكل السياسات: مف التقييـ المؤسس: لممساكاة بيف الجنسيف ف:  األخيرة.

الصندكؽ. كتطرقت التكصيات االستراتيجية إلى قضايا مثؿ الشراكات مع الحككمات عمى المستكل القطرم، 
الناجحة، كاالستيداؼ عمى  نطاؽ النيج كاالقتراحات الرامية إلى تحسيف تصميـ مشركعات جديدة، كتكسيع

 الكطن:. المستكل
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 3الجدكؿ 
 طبيعة المستوى و التوزيع توصيات التقييم حسب 

 المجمكع )عدد( سياساتية استراتيجية تشغيمية 

 27 10 11 6 المستكل المؤسس: لمصندكؽ 
 1 - - 1 المستكل اإلقميم: لمصندكؽ 
 111 - 75 36  اتمحككملالمستكل القطرم لمصندكؽ/

 1 - 1 - الحككميةت كالمؤسسات ييئاال

 22 - 6 16 المشركعمستكل 

 162 10 93 59 عدد()المجموع 

 100 6 57 36 مئكية()نسبة المجموع 

 وضع التنفيذ: مدى االمتثال  -باء 
 .أدناه  4بصكرة مكجزة ف: الجدكؿ  162الػ  اتمدل تنفيذ التكصييرد  -13

 4الجدكؿ 
 التقييموضع تنفيذ توصيات 

 ئةيجز  يةجار  متابعة كاممة المستكل
لـ يحف 

 بعد ايكقت

 
 

 معمقة ةغير منطبق

يتـ لـ 
االتفاؽ 
 عمييا

المجمكع 
 )عدد(

 27 - - - - 1 8 18 المستكل المؤسس: لمصندكؽ

 1 - - - - - - 1 المستكل اإلقميم: لمصندكؽ 

 111 - - - - 7 11 93 اتالمستكل القطرم لمصندكؽ/الحككم

 1 - - - - - - 1 الحككمية  الييئات كالمؤسسات

 22 - - - - - 1 21 المشركعمستكل 

 162 - - - - 8 20 134 المجموع )عدد(

 100 - - - - 5 12 83 المجموع )نسبة مئوية(

بالمائة منيا  82، فقد حظيت جميع التكصيات بإجراءات متابعة جيدة. إذ تمت متابعة مالحظتوكما يمكف  -14
أك أف اإلجراءات قد استكممت  ،(أم لـ تستكمؿ بعد)بصكرة كاممة. كبالنسبة لمبقية فإف معظميا قيد التنفيذ 

 لمسنة الثانية عمى التكال:، ليست ىناؾ أية تكصيات معمقة.ك أنو بصكرة جزئية، كاألىـ مف ذلؾ 

ف:  72إلى  ،3111بالمائة عاـ  01مف تتزايد حصة التكصيات الت: حظيت بمتابعة كاممة بصكرة متسقة  -15
. 2013 عاـف: المائة  83، ك2012 عاـف: المائة  74، ك2011 عاـف: المائة  71 ك، 2010 عاـالمائة 

متقييمات، لـ يتـ تصنيؼ أية تكصية عمى أنيا غير لككانعكاس إضاف: لمتقدـ المحرز لجية استجابة البرامج 
 لـ يتـ االتفاؽ عمييا. منطبقة، أك أنو لـ يحف كقتيا بعد، أك

 7مف التكصيات بمتابعة كاممة، ف: حيف كانت حكال:  ف: المائة 12عمى مدل السنكات الماضية، حظيت  -16
كانت االستجابة نشطة ف: جميع الشعب اإلقميمية ك ، الممحؽ األكؿ(. 7بالمائة منيا معمقة )انظر الجدكؿ 

بالمائة مف التكصيات بصكرة كاممة كف: الكقت المحدد  11عمى مدل ىذه الفترة، إذ تـ تنفيذ ما ال يقؿ عف 
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بالمائة منيا فقط  3، الممحؽ األكؿ(. كلـ يتـ تصنيؼ إال 3ف: كؿ شعبة مف ىذه الشعب )انظر الجدكؿ 
 بالمائة منيا فقط عمى أنيا غير منطبقة. 2عمى أنو لـ يحف كقتيا بعد، ك

 1اإلطار 
 الكاملتمت متابعتيا بالتي  لتوصياتا عمى مثال 

مذكرات التفاىـ بيف المجمكعات المستفيدة كالمقاطعات ككحدة البرنامج. كبناء كضع  :ة، اقترح التقييـ المرحممتحدف: جميكرية تنزانيا ال
ضافة القيمة كالتمكيؿ الريف:،  تـ إعداد مذكرات التفاىـ الت: تنص بكضكح عمى عميو، كبمكجب برنامج دعـ البنى األساسية التسكيقية كا 

كبيف المقاطعات كالسمطات اإلقميمية كفريؽ تنسيؽ البرنامج. عالكة  ،أدكار كمسؤكليات المجمكعات المستيدفة كالسمطات الحككمية المحمية
يستند اختيار المجمكعات المستيدفة عمى معايير أىمية كاضحة تقدر عمى ذلؾ، كبيدؼ ضماف االستدامة، كىك مكضكع ركز عميو التقييـ، 

 .متيفتقديرات احتياجات إجراء كيسبؽ اتخاذ القرارات بشأف نكع الدعـ الذم سيقدـ  ،تصاديةالجدكل االق

 يعد ىذا التحسف المستمر ف: األداء انعكاسا لتعزيز العمميات المؤسسية: -17

نجاز كؿ تقييـ مف اكرات المتبادلة خالؿ كعند نقطة إعممية تقييـ أكثر متانة تشجع عمى المش (أ )
 التقييمات؛

كثر نشاطا عمى المستكل القطرم، تدعميا شراكات معززة بيف الصندكؽ كالمؤسسات متابعة أ (ب )
 الحككمية الت: تنفذ التكصيات بمسؤكلية مشتركة؛

تقرير رئيس الصندكؽ عف كضع تكصيات التقييـ كتدابير اإلدارة، مع إدراج تحسيف عمميات  (ج )
 التقييمات الجاىزة لالستعراض كالمتابعة الكثيقة؛

متابعة أكثر متانة مف قبؿ المكاتب القطرية لمصندكؽ كمدراء البرامج القطرية كعمى الكاألىـ مف ذلؾ  (د )
اإلشراؼ المباشر لمصندكؽ كتكسيع المكاتب  جزئياييسره مستكل الشعب كمستكل المؤسسة الذم 

 القطرية التابعة لو.

بالمائة مف التكصيات الت: ى: قيد التنفيذ حاليا، كتتضمف  73ىنالؾ  .التي تتم متابعتيا الجارية التوصيات -18
باتخاذ خطكات بشأنيا. تـ الشركع ىذه التكصيات بصكرة نمطية تغييرات تتطمب بعض الكقت لمتنفيذ، كلكف 

تضمف برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لركاندا  ،فعمى سبيؿ المثاؿ، كاستجابة لتقييـ البرنامج القطرم
كاالستراتيجية الرئيسية خططا لزيادة مشاركة الصندكؽ ف: مبادرات الحكارات السياساتية  3178-3172لمفترة 

كسيتـ السع: لتكسيع نطاؽ التجارب االبتكارية الناجحة بصكرة قكية ف:  لتنمية الريفية.كاف: قطاع الزراعة 
بالفعؿ ببعض الخطكات المحددة  الفرص االستراتيجية القطرية ىذا. كقد تـ الشركعلبرنامج الثانية  دكرةال
نشاء إعداد مذكرات مفاىيمية حكؿ صكف التربة كالمياه ك  تحقيؽ ىذا اليدؼ، كمنيا التجاه نحكل مراكز ا 

 مجتمعية. أما المذكرة الخاصة بتخطيط إدارة مستجمعات المياه في: قيد اإلعداد.االبتكار ال

. كف: ىذه ةمتابعتو جزئيببالمائة مف التكصيات  0حكال: حظ: . التوصيات التي تمت متابعتيا جزئيا -19
تفاقات عند نقطة اإلنجاز، كلكف المعكقات الخارجية أك االاتخاذ إجراءات لمتابعة تكصيات ، تـ تالحاال

كعمى سبيؿ المثاؿ، كف:  السياقات الت: تتجاكز مدل تأثير الصندكؽ، ربما لـ تسمح إال بمتابعة جزئية فقط.
مثؿ  ،جاالت مختمفة لتدخؿ الصندكؽ مف خالؿ حكار السياساتمبالبرنامج القطرم اليمف، أكصى تقييـ 

لقضايا ذات الصمة بحكار السياسات، إال أنو االحككم: المقدـ لكقكد الديزؿ لألغراض الزراعية، أك دعـ ال
يكف  امتالؾ أم تأثير مباشر عمى الحككمة ف: المجاالت الت: لـغالبا ما كاف مف الصعب عمى الصندكؽ 
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لديو فييا أية استثمارات فيما يتعمؽ بتكاليؼ الكقكد الستخراج المياه الجكفية عمى سبيؿ المثاؿ. كيشارؾ 
المنتديات الت: تعقدىا الحككمة مع األمـ المتحدة الت: تتعمؽ بالمظاىر السياساتية مثؿ الصندكؽ بالفعؿ ف: 

نو مف جية أخرل، كف: مجاالت التمكيؿ الريف:، المجمكعة االستشارية كفريؽ األمـ المتحدة القطرم. إال أ
ف: مؤسسة رئيسية لمتمكيؿ الصغرم،  مكقعا شغؿ الصندكؽ قدصندكؽ الفرص االقتصادية الذم يدعمو فإف 

 سياسة المصرؼ.كبالتال: فقد حصؿ عمى مقعد ف: مجمس مدرائيا، كبدأ يؤثر عمى 

 والطبيعية وضع التنفيذ حسب المواضيع الرئيسية -جيم 
يمكف لعرض كضع التنفيذ كما ىك كارد أعاله أف يخدـ أغراض المساءلة. إال أف متابعة تكصيات التقييـ  -21

ذا أخذنا ذلؾ بعيف الحسباف،   ،تكصياتالمكاضيع لتصنيؼ  أجرميجب أيضا أف تكفر فرصا لمتعمـ. كا 
قسمة إلى خمسة مجاال مكاضيعيا م 30كصنفت التكصيات ف:  تـ تنفيذىا ف: الممارسة العممية.يككيؼ 

، كبعدئذ تـ تصنيفيا ضمف تكصيات تشغيمية كاستراتيجية أك سياساتية. كيعرض الممحؽ مكضكعات عريضة
 أدناه، فيك يمخصيا. 0الثان: النتائج بالتفصيؿ. أما الجدكؿ 

  5الجدكؿ 
 ةطبيعالموضوع و التوصيات التقييم حسب 

 المجاالت المواضيعية
 وعجممال الطبيعة

 )عدد(
 المجموع 

 سياساتية استراتيجية تشغيمية (نسبة مئوية)
 29 47 10 24 13 االستيداؼ كالتمايز بيف الجنسيف

 29 22 لخ(إالمجاالت التقنية )إدارة المكارد الطبيعية، القطاع الخاص، 
 

51 31 
 16 14 لخإ، بما فييا الرصد كالتقييـ اتإدارة المشركع

 

30 19 
 16 26   17 9 )االستدامة، تكسيع النطاؽ، إلخ(المكاضيع العامة

 7 1 غيرىا )برامج الفرص االستراتيجية القطرية، التسيير، االستراتيجية(
 

8 5 
 100 162 10 93 59 )عدد( المجموع

   100 6 57 36 )نسبة مئكية( المجموع 

المؤسس: لممساكاة بيف الجنسيف كيعرض المقطع داؿ تحميال إلجراءات المتابعة المتخذة استجابة لمتقييـ  -21
القطاع الخاص كاألسكاؽ، كتكسيع النطاؽ، االستيداؼ، ك  – كتمكيف المرأة. كأما المجاالت المتكررة األخرل

دارة المكارد الطبيعية   .فيرد تحميميا أدناه - كا 

كى: تتضمف المشكرة الخاصة باالستيداؼ  سبع عشرة تكصية قضايا االستيداؼ. تعالج االستيداف. -22
المفصمة خصيصا لفئات مختمفة مف فقراء الريؼ، بما ف: الجغراف: عمى المستكل الكطن: كاالستراتيجيات 

 .ذلؾ األقميات اإلثنية. كترد أدناه بعض األمثمة

الصندكؽ  كتعمؿ مشركعات. كالذم كاف مجاؿ تركيز عدد مف التكصيات .االستيداف الجغرافي (أ )
البرنامج جمع سي، مثال غاناحيث النسبة األكثر مف فقراء الريؼ. فف:  قميديا ف: المناطؽ الميمشةت

االستثمارات المستيدفة الت: مع بيف أىداؼ الحككمة ف: تكسيع النطاؽ كالتعميـ  الجديد لمنمك الريف:
كالشرقية العميا، الت: تتسـ تركز عمى اإلقميـ الشمال:، كبصكرة خاصة عمى األقاليـ الغربية العميا، 

بجيكب فقر كاسعة. كسيتـ تحقيؽ ذلؾ أيضا بالتعاكف مع القطاع الخاص لضماف كصكؿ مستداـ 
كما ييسرىا أيضا بيف القطاعيف العاـ كالخاص،  لألسكاؽ كالفرص. كييسر الصندكؽ الشراكات



 EB 2013/109/R.13 

1 

المزارعيف ف: الشماؿ بفرص البرنامج الجارم لمنمك الريف: ف: المناطؽ الشمالية. كاليدؼ ىك تزكيد 
لتعزيز استثمارات القطاعيف العاـ  دخكؿالكصكؿ إلى أسكاؽ أكبر لمسمع ف: الجنكب، كخمؽ نقطة 

 كالخاص.
أدرج برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لمفترة  ،ناـ تيف: فيفئات مختمفة من فقراء الريف.  (ب )

األقميات اإلثنية كتحسيف تدفؽ  تأنشطة تيدؼ إلى تيسير مشاركة أكبر لمجمكعا 3173-3171
سيير كثقافاتيـ كنظميـ ف: التالفكائد ليـ، مع االستفادة إلى أقصى درجة مف معارفيـ التقميدية 

نو، ارم لمشركع جديد ف: محافظت: ىا ثيتضمف التصميـ الج. عالكة عمى ذلؾ، كمكاردىـ الطبيعية
بنو، نيجا متدرجا إلدماج ىذه المجمكعات ف: األسكاؽ مع تركيز أكل: عمى تحسيف سبؿ  غكانكك 

 العيش كالتدريب الحرف:.

 ة. اقترحف: جميكرية تنزانيا المتحد .التركيز عمى الفقراء النشطين والروابط مع القطاع الخاص (ج )
لدعـ البنى األساسية التسكيقية المرحم: التركيز عمى الفقراء النشطيف. ككفقا لمبرنامج الجديد  التقييـ

ضافة القيمة كالتمكيؿ الريف سيتـ استيداؼ ىذه المجمكعة كاستخداـ معايير األىمية المالئمة ، :كا 
 لضماف مشاركتيا.

تكصية تركز عمى التحرؾ صكب منتجات أعمى قيمة، كتيسير  73ىنالؾ حكال: . القطاع الخاص واألسواق -23
الدعـ المؤسس: لتشجيع فقراء الريؼ عمى االنخراط ف: أنشطة القطاع  الركابط مع سالسؿ القيمة، كتكفير

ات الزراعية لضماف جية ف: المشركعات الزراعية كالتعاكنيالخاص. كييسر الصندكؽ االستثمارات االستراتي
 (.3النمك المناصر لمفقراء لمقطاع الخاص ف: بمداف عديدة )انظر اإلطار 

 2اإلطار
 االستراتيجية لمقطاعين العام والخاص لدعم فقراء الريفاالستثمارات 

ة، يمعب الصندكؽ دكره ف: ضماف أف ينخرط قطاع الخاص باالستثمار ف: الزراعمع بدء جزء كبير مف الجيات الفاعمة ف: ال
استراتيجية متزايدة كمف نقاط التدخؿ الت: تتسـ ب يتسـ باالستدامة كالمساكاة.أصحاب الحيازات الصغيرة  ف: األسكاؽ بأسمكب 

كأخذىا لمكاقع تتسـ بالمساكاة ف: األعماؿ  المؤسسات الت: يدعميا الصندكؽبالنسبة لمصندكؽ عمى المستكل القطرم ى: 
مف خالؿ الصادرات  ةؿ الريفيك الدختعزيز الزراعية. فعمى سبيؿ المثاؿ، كف: ركاندا، كبالبناء عمى خبرات سابقة، يدعـ مشركع 

صص األسيـ ف: الشركات القابضة حبالمائة مف  40إلى  30الشام لتمكينيـ مف الحصكؿ عمى ما بيف  تعاكنيات مزارع:
لمستثمريف مف القطاع الخاص. كستضمف ىذه الشراكة أال يقـك  مخصصةلممصانع الت: ستبنى ف: أربعة مكاقع حقمية 

المنتجات بأكثر الشركط قابمية لالستدامة كأف يحصمكا عمى  المستثمركف مف القطاع الخاص باستغالؿ صغار المنتجيف، 
 كالمساكاة.

تكصية عمى تكسيع نطاؽ التدخالت الناجحة لمصندكؽ. كى: تتضمف  ةركزت اثنتا عشر توسيع النطاق.  -24
مقترحات إلرساء شراكات مع الككاالت اإلنمائية، بيدؼ تكسيع نطاؽ االبتكارات كتعميـ األنشطة ف: النظـ 
الحككمية لمتركيج لالستدامة كلتكسيع إضاف:. كف: غانا، كاستجابة لمثؿ ىذه المقترحات، ينخرط المكتب 

كمصرؼ التنمية  ،الككالة الدانمركية لمتنمية الدكليةك  ،مصندكؽ مع الككالة األلمانية لمتعاكف الدكل:القطرم ل
كمنظمة األغذية كالزراعة لألمـ المتحدة كغيرىـ مف الشركاء اإلنمائييف. كقد بادر المكتب القطرم  ،األفريق:

االبتكارات الناجحة. ككفقا لما ك تدخالت ال بزيارات ميدانية مشتركة مع الشركاء اإلنمائييف كالحككمة لتحديد
أكصى بو التقييـ فإف نيج تكسيع النطاؽ نيج حذر يستند إلى االختبارات الريادية. كبصكرة مجممة، يمعب 
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 سئير الالصندكؽ دكرا ىاما ف: حكار السياسات ف: البمد، كخاصة مف خالؿ مكتبو القطرم. كالصندكؽ ىك 
ب دكر ف: تحديد عة بالزراعة التابعة لمجيات المانحة، مما يسمح لو بممجمكعة العمؿ المعنيل المشارؾ

 التدخالت الناجحة الت: يمكف تعميميا أك تكسيع نطاقيا مف خالؿ الحككمة.

تمت متابعتيا ف: تقرير ىذا العاـ، تحث إحدل تكصية  763مف بيف . إدارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ -25
مف االىتماـ لإلدارة المجتمعية لممكارد الطبيعية، كتكفير دعـ أكبر ألصحاب عشرة منيا عمى إيالء المزيد 

التطرؽ لمتكصيات  يةالحيازات الصغيرة ألغراض التأقمـ مع تغير المناخ. كيرد أدناه بعض األمثمة عف كيف
 ىذه. 

المزارعيف مع  رالمرحمة الثانية، نيج دعـ تأقمـ صغا –ىيمدر كامارا  ف: البرازيؿ، أدمج مشركع دـك (أ )
تغير المناخ كمككف محدد مما يضمف استمرارية أعماؿ صكف البيئة الت: تحققت خالؿ المرحمة 

 األكلى مف ىذا المشركع. 
كف: فييت ناـ، يتـ إدراج مبادرة لتعزيز قدرات السكاف الريفييف الفقراء لمتأقمـ مع تغير المناخ ف:  (ب )

ة ألغراض التأقمـ مع تغير ر ؽ مبتكر لممنح النظيتصميميف لمشركعيف جارييف مف خالؿ إدخاؿ مرف
الميككنغ،  نير دلتامنطقة المناخ كالتخفيؼ مف آثار الككارث ف: المناطؽ المرتفعة. كف: مشركع 

تمت تعبئة األمكاؿ مف برنامج التأقمـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة لتطكير إجراءات 
دخالمحاربة آثار   يا.مناخؿ الممارسات الزراعية الذكية زحؼ المياه المالحة كا 

  المرأة المساواة بين الجنسين وتمكين بشأنالمؤسسي االستجابة لمتقييم  -دال 
حظيت جميع الخطكات الت: سمط  ،6بالتقييـ المؤسس: بشأف المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأةفيما يتعمؽ  -26

عمى  تعمييا الضكء ف: استجابة إدارة الصندكؽ بمتابعة كبيرة. كبما يتماشى مع التقييـ المؤسس:، عرض
 كتمت 3173المجمس التنفيذم سياسة مؤسسية عف المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة ف: أبريؿ/نيساف 

ف: المنظمة بأسرىا، كالت: انخرطت فييا  مناقشات مستفيضةكقد أعدت السياسة بعد  .7لمكافقتو عميياا
مشاكرات مباشرة شممت بيف الجنسيف، ك  يزماتحكؿ ال، كى: مجمكعة مكاضيعية ةالمجمكعة المرجعية لمسياس

بيف  يزماتلمذات الصمة. كتعتبر ىذه السياسة تشغيمية بتركيزىا، كى: تحدد المفاىيـ الرئيسية  الشعبمع 
 لتنفيذ، كتخصيصا لممسؤكليات ف: الصندكؽ بأسره.كخطة االجنسيف 

كقد نجـ عف كؿ مف عممية إعداد ىذه السياسة كالزخـ المعزز الذم تبعو تبنييا عدد مف المبادرات الرئيسية،  -27
بيف الجنسيف عمى المستكل المؤسس: كمستكل  يزماتالتركيز عمى قضايا الف: كى: تتضمف تغييرات كزيادة 

  ر متانة لمنتائج كاإلبالغ عنيا.المشركعات كقياس أكث

كعمى المستكل المؤسس:، تتعمؽ المبادرات بالتكظيؼ كدكرات التدريب كالتطكير الجارم لمناىج تدريب  -28
ة مف خالؿ تقييمات األداء لممكظفيف المعنييف كمتابعة القضايا ءلاسإضافية لتعزيز الكع: كالقدرات، كالم

 العمؿ.ايز بيف الجنسيف ف: مكاف متالخاصة بال

                                                   

6 EB 2010/101/R.9/Rev.1. 
7 EB 2012/105/R.2/Rev.1. 



 EB 2013/109/R.13 

1 

، كتتـ حاليا متابعة التكصيات 3177بيف الجنسيف ف: الصندكؽ عاـ  المساكاةأجريت دراسة عف ىيكمية  -29
بيف الجنسيف كالمكجكديف ف:  بالمساكاةالمرجعييف المعنييف الناجمة عنيا كبخاصة فيما يتعمؽ باألشخاص 

كدكر المجمكعة المكاضيعية الخاصة  (البرامجبما ف: ذلؾ الشعب اإلقميمية لدائرة إدارة )الشعب المختمفة، 
كتعتبر ىذه  (.بالمائة منيـ مف النساء 11مكظفا،  11المؤلفة مف أكثر مف )بيف الجنسيف  بالمساكاة

عداد منتجات جديدة لتمبية االحتياجات ذات المجمكعة أداة ىامة لتقاسـ الخبرات  كالتعبير عف األفكار كا 
عمى أف  اتفؽ فيوتعمؽ بتتبع المكارد، جرل اجتماع مبدئ: مع اإلدارة العميا األكلكية ف: الصندكؽ. كفيما ي

 لتخصيص مكارد الصندكؽ. الالحؽتبدأ شعبة السياسات كالمشكرة التقنية بإعداد منيجية لمتتبع 

كتمكيف المرأة،  بيف الجنسيف لممساكاةعالكة عمى ذلؾ، كعند إعداد التكصيؼ الكظيف: لألشخاص المرجعييف  -31
ـ النظر ف: أىداؼ المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة الت: ستشكؿ أساسا لتقييـ أداء المكظفيف. سيت

بيف  لممساكاةف أيضا مف كعييـ كمياراتيـ مف خالؿ مبادرات تدريب مخصكصة ك ككذلؾ سيزيد المكظف
رة العمميات ستمر لجنة إدامنتظـ. كست ر عقدىا لممكظفيف عمى أساس، كسيستم3173الجنسيف بدأت عاـ 

لعب دكر آلية اإلبالغ ف: القضايا ذات الصمة بالتمايز بيف الجنسيف، ف: حيف تـ تسمية نائب رئيس ف: 
بيف الجنسيف ف: اإلدارة العميا لمصندكؽ بدعـ مف  يزماتاللدائرة إدارة البرامج قائدا لقضايا الصندكؽ المساعد 

 مدير شعبة المكارد البشرية كنائب مدير مكتب الشراكات كتعبئة المكارد.

كعمى مستكل الحافظة، تعمؿ شعبة السياسات كالمشكرة التقنية مع الشعب اإلقميمية عمى إعداد سمسمة مف  -31
القضايا الرئيسية ف: التمايز بيف الجنسيف كاالستجابات  تعبر عفالمكاجيز اإلقميمية أك شبو اإلقميمية الت: 

ضمف سياقات محمية مخصكصة. كأما المنتجات المعرفية في: قيد اإلعداد، كبعضيا يركز بصكرة خاصة 
عمى قضايا التمايز بيف الجنسيف، ف: حيف يتطرؽ بعضيا اآلخر لمتمايز بيف الجنسيف كعالقتو بمكاضيع 

عبء العمؿ بيف الجنسيف. كىنالؾ تساكم كالقيادة النسائية ك  ،المؤسسات الريفيةأخرل مثؿ سالسؿ القيمة ك 
 حزمة مف المعداتدراسة أخرل عف المياه كاستغالؿ الكقت كمنيجيات أسرية متكقعة. كذلؾ يتـ أيضا إعداد 

ة أيضا التقني السياسات كالمشكرةكتعمؿ شعبة عف التمايز بيف الجنسيف كاالستيداؼ ف: دكرة المشركعات. 
. كتـ تحديد الشخصيات المرجعية ف: قضايا عمى خطط لبناء القدرات بشراكة مع شعبة المكارد البشرية

التركيج لممساكاة بيف  ةكالبرامج كالمشركعات لمقياـ بميم التمايز بيف الجنسيف عمى مستكل المكاتب القطرية
 الجنسيف، إضافة إلى أعماليا االعتيادية.

ظير أكؿ تقرير سنكم عف بالغ عف التمايز بيف الجنسيف ف: اإلبالغ المؤسس:. كقد كأخيرا يتـ تعميـ اإل -32
اإلجراءات  كتتخذ. 3173التمايز بيف الجنسيف كممحؽ بالتقرير السنكم عف الفعالية اإلنمائية لمصندكؽ لعاـ 

: ذلؾ مف الضركرية إلدماج التمايز بيف الجنسيف ف: عناصر أخرل أكثر مف إطار قياس النتائج، بما ف
 تمكيف المرأة ف: مؤشر الزراعة.خالؿ العمؿ الذم أجرم عمى 

التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمميات الصندوق لعام  لموضوع التعمم فياالستجابة  -ىاء 
 حوار السياسات :2012

حكار السياسات، كبخاصة عمى  3173نتائج كأثر عمميات الصندكؽ لعاـ عف اختار التقرير السنكم  -33
مزيد مف التركيز عمى حكار فقد دعا التقرير إلى  ،المستكل القطرم، كمكضكع لمتعمـ. كعمى اإلجماؿ
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عمى تكسيع نطاؽ التدخالت  اتركيز ( 3؛ )اداعم اكمؤسساتي اسياساتي اسياق( 7مما قد يتطمب: ) ،السياسات
رير السنكم أيضا بمزيد مف االستخداـ المنتظـ لممنح، الناجحة ف: مناطؽ مشركعات الصندكؽ. كأكصى التق

 كتطكير منتجات جديدة مثؿ المذكرات السياساتية. 

الصندكؽ عمى القضايا السياساتية الت: ليا تأثير كبير  تركيزإلى  أشارت إدارة الصندكؽ 8كاستجابة لذلؾ -34
تعزيز األثر السياسات: ل ىنالؾ عدد مف التغييرات األخيرة ،عمى المشركعات الت: يدعميا. عالكة عمى ذلؾ

أثر عمميات  نتائج ك بصكرة مالئمة ف: المنظكر الذم تبناه التقرير السنكم عفتـ اإلشارة إليو تمما لـ 
الماضية. كأما استراتيجية  72كالذم نظر إلى األداء السياسات: لمصندكؽ ف: السنكات الػ  ،الصندكؽ

كتؤثر عمى  تنبثؽ عفف: االستعانة بمعرفتو كخبرتو لمتأثير عمى القضايا الت:  الصندكؽ فتتمخص
مثؿ دكر الصندكؽ ف: اليمف المحدد ف: تقرير رئيس األمثمة األخرل  أيضا ف:كىذا كاضح  .مشركعاتو

حيث كاف لمصندكؽ تأثير معتبر عمى سياسة الصندكؽ عف كضع تنفيذ تكصيات التقييـ كتدابير اإلدارة، 
 م ف: اليمف.صغر مع مؤسسات التمكيؿ المكيؿ الريف: باالستناد إلى خبرتو كانخراطو الت

طكرت إدارة الصندكؽ خطة عمؿ تتعمؽ  ،كبعد عرض التقرير السنكم عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ -35
ا مركزا كدقيقا النخراط عريفكى: تتضمف ت .9يا عمى المجمستبحكار السياسات عمى المستكل القطرم عرض

مما يحدد بصكرة كاضحة نقاط الدخكؿ، كما ى: كاردة لصندكؽ ف: حكار السياسات عمى المستكل القطرم، ا
 611 111 حكال:منحة تقدر بػب ،المكاردبف: خطة العمؿ لتعزيز انخراط الصندكؽ. كتـ دعـ ىذه الخطة 

كبير بالبرامج القطرية، ك حكار السياسات ف: دكالر أمريك: مف مبادرة تعميـ االبتكار، كخاصة تعميـ 
حكار السياسات ف: شعبة السياسات عمى  العمؿس كقتو بصكرة كاممة لقيادة يكر مستشارم السياسات الذم 

 كالمشكرة التقنية.

السياسات كتبن: كجية نظر  لصياغةدكر الصندكؽ المتمثؿ ف: دعـ العمميات الكطنية  كتحدد خطة العمؿ -36
 بيا بالفعؿ دعما لالنخراط المعزز، كى: تتضمف: شرعطكات الت: الطمب. كىنالؾ عدد مف الخ يقكدىا

تعييف كبير مستشارم سياسات ف: شعبة السياسات كالمشكرة التقنية، كتعزيز التركيز عمى حكار  (أ )
 السياسات كجزء مف عممية تعزيز الجكدة؛

 .البرامج القطرية، كمدراء حكار السياسات تجرل لمعامميف ف: دائرة إدارة البرامج دكرة تدريبية حكؿ (ب )
 .نخراط السياسات:ية يتـ إعدادىا كأداة تحميمية لالمذكرات سياسات (ج )
مكظف: الصندكؽ  قيادةالتشغيمية لمصندكؽ الذم سيتـ إجراؤه لتعزيز التكجييية استعراض المبادئ  (د )

 إجراء حكار السياسات. عند
  .اتتحديد شركاء ف: منظمات البحكث كمجمعات التفكير ألغراض تحميؿ السياس (ق )

                                                   

 .EB 2012/107/R.7/Add.1استجابة اإلدارة  للتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق:  8
9 EB 2013/108/INF.3. 
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التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمميات الصندوق لعام  الواردة في توصياتماالستجابة ل -واو 
2012 

سبع تكصيات منفصمة كافقت اإلدارة  3173طرح التقرير السنكم عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ لعاـ  -37
 عمى أربع منيا. أما كضع التنفيذ فيك عمى النحك التال::

بدأ مدراء البرامج القطرية بتمق: دعـ ف: إعداد ىذه  ،جكدة تقارير إنجاز المشركعاتلتحسيف بالنسبة  (أ )
ذا أخذنا بعيف  أف تقارير اإلشراؼ كاستعراضات منتصؼ المدة  االعتبارالتقارير مع براىيف أكثر. كا 

كرية جميع ىذه التقارير الضر  تتاحنجاز المشركعات ف: عممية التثبت، إيتـ الرجكع إلييا مع تقارير 
برامج تعميمية عف التخزيف كالتنميط كقد تـ إعداد  .xdesk نظاـ عمى يسيؿ الكصكؿ إلييابصكرة 

 كيتـ حاليا تحديث المبادئ التكجييية إلعداد تقارير إنجاز المشركعات. xdeskالدقيؽ لمكثائؽ عمى 
ف: الدكرة  كبالنسبة لتكريس كقت مخصص لعرض التقرير السنكم عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ (ب )

مكارد الصندكؽ، كافقت إدارة  اتالمشاكرات الخاصة بتجديد اتاألكلى مف الدكرات المستقبمية لييئ
المبدأ، كقالت بأف تخصيص مثؿ ىذا الكقت يمكف أف يبدأ مف الصندكؽ عمى المكضكع مف حيث 

 التجديد العاشر لممكارد كصاعدا.
إلنجاز مف خالؿ تقرير رئيس الصندكؽ عف كضع يتـ تتبع كؿ التكصيات المتفؽ عمييا عند نقطة ا (ج )

 تنفيذ تكصيات التقييـ كتدابير اإلدارة.
التقرير السنكم عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ فيما يتعمؽ نتائج تتبع كاإلبالغ عف البكفيما يتعمؽ  (د )

 باألىمية كالفعالية كالكفاءة كأداء الحككمات، فقد غدا اآلف ممارسة معيارية.

تكصيتيف المتبقيتيف، تـ الشركع بإجراءات رامية إلى تحسيف األداء ف: حكار السياسات كما ذكر كبالنسبة لم -38
بند عمى أعاله. أما فيما يتعمؽ بالتكصية بالنظر ف: التقرير السنكم عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ كأكؿ 

رار بيذا الشأف عند استكماؿ جدكؿ أعماؿ دكرات المجمس المنعقدة ف: ديسمبر/كانكف األكؿ، فسيتـ اتخاذ الق
 جداكؿ أعماؿ دكرات ديسمبر/كانكف األكؿ لممجمس التنفيذم.

 والتوصيات واالستنتاجات ،الموجز –ثالثا 

 واالستنتاجاتالموجز  -ألف 
المتابعة إلى درجة عالية تفكؽ أم  ت، كصم3172عاـ المستعرضة بالنسبة لمتكصيات عف التقييمات التسعة  -39

، كأما ما تبقى في: إما مف الت: تمت متابعة كاممةمنيا بالمائة  82كقت مضى، إذ أنو تمت متابعة 
، أك أنيا قيد التنفيذ. كيؤكد ذلؾ عمى الزيادة المتسقة ف: نسبة التكصيات الت: تحظى متابعتيا بصكرة جزئية

ف:  74، ك2011 عاـف: المائة  71، ك2010 عاـف: المائة  72، ك2009 عاـف: المائة  57 بمتابعة كاممة:
 . 2012 عاـالمائة 

ال يكجد أم تكصية معمقة ف: دكرة االستعراض ىذه لمسنة الثانية عمى التكال:. كعمى مدل  ،كاألىـ مف ذلؾ -41
لمائة فقط با 7ت بمتابعة كاممة، ف: حيف كان مف التكصياتبالمائة  12السنكات الخمس الماضية، حظيت 

متابعة ما ال يقؿ عف  تمتحيث  ،االلتزاـ بتكصيات التقييـ قكيا ف: جميع الشعب اإلقميمية يجعؿمما  ،معمقة
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ييرات األخيرة السبيؿ أماـ ىذه التحسينات، حيث أصبحت غبالمائة منيا بصكرة كاممة. كقد ميدت الت 11
المستكل القطرم مف خالؿ اإلجراءات المنسقة . كتجرم المتابعة القكية عمى التكصيات أكثر أىمية كصمة

كتدابير اإلدارة أكثر كضع تنفيذ تكصيات التقييـ كغدت عممية تقرير الرئيس عف  .بيف الحككمة كالصندكؽ
تبسيطا. كاألىـ مف ذلؾ، ىنالؾ متابعة حثيثة يجرييا مدراء البرامج القطريكف كالمكاتب القطرية كالشعب 

 اإلقميمية.

متابعة تـ تتقييـ التمايز بيف الجنسيف، فقد عرضت السياسة عمى المجمس التنفيذم، ك كفيما يتعمؽ ب -41
بيف الجنسيف ف: الصندكؽ. كأعيد تعييف نائب رئيس الصندكؽ  ايزمتالالتكصيات الناجمة عف دراسة ىيكمية 

التمايز تعميـ بالصندكؽ . كيعكس ذلؾ التزاـ اإلدارة العميا ف: قائدا ليذه العمميةالمساعد لدائرة إدارة البرامج 
إلدماج قضايا التمايز بيف الجنسيف ف:  قيد التطكيرعدة مناىج تدريبية بيف الجنسيف ف: عممياتو. كىنالؾ 

دعـ الصندكؽ لمعمميات بأكمميا. كفيما يتعمؽ بحكار السياسات، سيككف التركيز عمى مشركعات الدكرة 
أصحاب الحيازات  أصكاتكاالستقراء مف خبرات المشركعات، كضماف أف تشكؿ  ،الكطنية لحكار السياسات

 الصغيرة جزءا مف عممية صناعة السياسات.

 التوصيات -باء 
يعكس األخذ بتكصيات مكتب التقييـ المستقؿ متابعة حثيثة مف قبؿ الحككمات المعنية كالصندكؽ، كما أنو  -42

تب التقييـ المستقؿ ف: التقييمات المختمفة. كذلؾ فقد لعب برىف عمى أىمية التكصيات الت: يخرج بيا مكي
السماح بالكقت الكاف: لتنفيذ التكصيات دكرا ىاما ف: ضماف معدؿ عاؿ مف المتابعة. كمف الضركرم 

 االستمرار ف: ىذه الممارسة ف: المستقبؿ. 
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 تعميقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق

 مالحظات عامة -أوال
 ىذا التقرير ىك النسخة العاشرة مف تقرير رئيس الصندكؽ عف كضع تنفيذ تكصيات التقييـ كتدابير اإلدارة -1

ف:  الذم تعرضو إدارة الصندكؽ عمى لجنة التقييـ كالمجمس التنفيذم بغية استعراضو. ككفقا لسياسة التقييـ
فإف مكتب التقييـ المستقؿ ف: الصندكؽ يدل: بتعميقاتو عمى التقرير ك: تنظر فييا لجنة التقييـ  10الصندكؽ،

 كالمجمس التنفيذم.

عداد إدارة الصندكؽ لتقرير رئيس الصندكؽ عف يعتبر كؿ مف استخداـ أداة االتفاؽ عند نقط -2 ة اإلنجاز، كا 
كضع تنفيذ تكصيات التقييـ كتدابير اإلدارة،  كالمطمب القائؿ بأف يكفر مكتب التقييـ المستقؿ ف: الصندكؽ 

عناصر أساسية مف نظاـ استجابة إدارة الصندكؽ، كما تـ النص عمييا ف: سياسة  11عميو مكتكبةاستجابة 
الصندكؽ. كمما يجدر تسميط الضكء عميو أف نظاـ استجابة إدارة الصندكؽ يعتبر أفضؿ ممارسة  التقييـ ف:

دكلية بيف الشركاء اإلنمائييف. كنتيجة لذلؾ، فإف دائرت: التقييـ ف: مصرؼ التنمية األفريق: كبنؾ االستثمار 
يد مف الممحات الثاقبة  عف لمحصكؿ عمى المز  3172األكركب: أرسال بعثة إلى مقر الصندكؽ ف: مايك/أيار 

نظاـ استجابة إدارة الصندكؽ لمساعدتيما عمى تطكير نيج أكثر انتظامية ف: ىذا المجاؿ ف: مؤسستييما 
 عمى التكال:.

كثيقة مقتضبة  3172يعتبر تقرير تقييـ رئيس الصندكؽ عف كضع تنفيذ تكصيات التقييـ كتدابير اإلدارة لعاـ  -3
تنفيذ التكصيات الكاردة ف: التقييمات التسعة الت: نشرت ف: السنكات  جيدة اإلعداد، كى: تحمؿ كضع

 12الماضية.

كعمى كجو الخصكص، يعترؼ مكتب التقييـ المستقؿ ف: الصندكؽ بأىمية استجابة الصندكؽ كشركائو  -4
جية. المبّمغ عنيا ف: تقرير ىذا العاـ كالذم يمكف عزكه بصكرة جزئية لتكصيات التقييـ األكثر صمة كاستراتي

كيدعـ ذلؾ الحاشية األكلى ف: التقرير كالت: تنص عمى أف "لـ ترد أم مف التكصيات الت: كانت مكضع 
 أك الحككمات المعنية ف: مجمكعة التقييمات ليذا العاـ". ]دائرة إدارة البرنامج[خالؼ، سكاء مف قبؿ ... 

ف التعميقات الت: أدلى بيا المكتب عمى كيقدر مكتب التقييـ المستقؿ عاليا الجيد المبذكؿ لمتطرؽ لمعديد م -5
نسخة العاـ الماض:، منيا عمى سبيؿ المثاؿ اإلبالغ عف اإلجراءات المتخذة لمتابعة التكصيات الصادرة 
عف التقرير السنكم عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ، كتتبع التكصيات الت: لـ يتـ االتفاؽ عمييا، أك الت: 

 ، عمى الرغـ مف أنو لـ يتـ التطرؽ بصكرة كاممة حتى اآلف لبعض منيا.لـ يحف كقتيا بعد أك المعمقة

                                                   

10
 (.EC 2011/66/W.P.8( مف سياسة التقييـ المعدلة ف: الصندكؽ )1)31ك 11انظر الفقرتيف   

11
كما أقر بو استعراض األقراف لمكتب التقييـ ككظيفة التقييـ ف: الصندكؽ كالذم أجرتو مجمكعة التعاكف ف: مجاؿ التقييـ التابعة   

 .2010لممصارؼ اإلنمائية المتعددة األطراؼ ف: عاـ 
12

ف أدرجا ف: التقرير السنكم عف االمذ -غندا كىما تقييما البرنامجيف القطرييف لألردف كأك  - 2011تقييميف إضافييف مبدئيا عاـ تـ إجراء   
التطرؽ إلييما ف: تقرير رئيس الصندكؽ ليذا العاـ، ألنو كف: الحالة األكلى لـ ، إال أنو لـ يتـ 2012عمميات الصندكؽ لعاـ  كأثرنتائج 

كف: ، ت التقييم وتدابير اإلدارةرئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيايكف االتفاؽ عند نقطة اإلنجاز متكفرا بعد عند استعراض تقرير 
  الحالة الثانية، ألنو لـ يتح متسع مف الكقت الكاف: إلجراء متابعة ذات مغزل. 
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 تعميقات محددة -ثانيا
)أ( مف التقرير اإلجراءات المتبعة لمتطرؽ لمتكصيات الخاصة 33تصؼ الفقرة االستيداف الجغرافي.  -6

باالستيداؼ الجغراف:. كقد كجدت بعض التقييمات ف: االستراتيجيات القطرية السابقة الت: لـ يغطيا ىذا 
ندكنيسيا( أف  غالبا ما تنفذ عمى  المشركعاتالتقرير )مثؿ تقييمات البرامج القطرية لمبرازيؿ، كمال:، كاليند، كا 

منطقة جغرافية كاسعة بحيث يككف انتشارىا ضحال لمغاية ف: طكؿ البالد كعرضيا )كىك مكضكع يثير القمؽ 
عمى كجو الخصكص ف: البمداف األكبر( أك أنيا تغط: كاليات/محافظات غير متجاكرة ضمف البمداف. كقد 

لكفاءة كاالستدامة، كبالتال: فيك كجدت التقييمات بأف مثؿ ىذا االستيداؼ الجغراف: غالبا ما يعيؽ الفعالية كا
 مكضكع يستحؽ االىتماـ ف: تصميـ المشركعات كبرامج الفرص االستراتيجية القطرية المستقبمية. 

عمى االىتماـ المتزايد الذم يكليو الصندكؽ لتنمية سالسؿ القيمة،  32تركز الفقرة  القطاع الخاص واألسواق. -7
ىاما ف: تعزيز  ذلؾاص كالتركيج لمكصكؿ إلى األسكاؽ. كيعتبر بما ف: ذلؾ ضماف الركابط مع القطاع الخ

الدخكؿ، كاألمف الغذائ: كالتغذية. كف: الكقت نفسو فقد الحظت بعض التقييمات الحاجة إلى المزيد مف 
شراكيـ لضماف أف يككنكا ف: مكقع قكم ف: قمب  التشذيب لمنيج المتبعة بيدؼ حماية مصالح فقراء الريؼ كا 

 ـ لمفكائد.السياؽ العا

يقّدر مكتب التقييـ المستقؿ ف: الصندكؽ االستجابة لمتكصيات الكاردة ف: التقييـ  التقييمات المؤسسية. -8
، يرحب مكتب التقييـ 31(. كفيما يتعمؽ بالفقرة 3171المؤسس: بشأف المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة )

بيف  التمايزتخصيص مكارد الصندكؽ لقضايا المستقؿ بجيكد اإلدارة إلعداد منيجية لمتتبع الالحؽ ل
الجنسيف. إال أنو، كمع االعتراؼ بالتحديات الت: ينطكم عمييا ذلؾ، فقد يككف مف المفيد أف يتـ رفد ذلؾ 
بنيج لمتتبع السابؽ لرصد تخصيص المكارد مع مركر الكقت )سكاء كانت مف الميزانية اإلدارية أك مف مكارد 

 اف تخصيص المكارد الكافية منذ البداية.المنح كاالستثمارات( لضم

عمى ما يبدك، فإف جيكد اإلدارة لضماف حكار سياسات أفضؿ يسير ف: االتجاه الصحيح )انظر القسـ ىاء  -9
مف تقرير رئيس الصندكؽ عف كضع تنفيذ تكصيات التقييـ كتدابير اإلدارة(. كيكافؽ مكتب التقييـ المستقؿ 

السياساتية الت: ليا تأثير  القضاياكالت: تنص عمى "تركيز الصندكؽ عمى  24عمى المقكلة الكاردة ف: الفقرة 
كبير عمى المشركعات الت: يدعميا ... كأما استراتيجية الصندكؽ فتتمخص ف: االستعانة بمعرفتو كخبرتو 

ؽ ف: لمتأثير عمى القضايا الت: تنبثؽ عف، كتؤثر عمى، مشركعاتو." إال أف المكتب يعتقد بأف جيكد الصندك 
حكار السياسات عمى المستكل القطرم يمكف أيضا أف تسيـ ف: تحكؿ سياسات: أكسع ف: القطاع الريف: 
كالقطاع الزراع: بما يتجاكز حدكد المشركعات اإلفرادية الت: يدعميا الصندكؽ )عمى سبيؿ المثاؿ مف 

االبتكارات الناجحة  خالؿ إعداد استراتيجيات زراعية كطنية(. كذلؾ ضركرم أيضا لضماف تكسيع نطاؽ
 الت: يرّكج ليا مف خالؿ عمميات الصندكؽ مف قبؿ الشركاء اآلخريف.

عمما بالشركط الرامية إلى تعزيز قدرة الصندكؽ عمى االنخراط ف: حكار  المستقؿيحيط مكتب التقييـ  -11
مف عممية (، بما ف: ذلؾ التركيز المتزايد عمى حكار السياسات كجزء 26-20السياسات )انظر الفقرتيف 

تعزيز الجكدة. كف: ىذا السياؽ، يكص: مكتب التقييـ المستقؿ بإيالء اىتماـ أكبر لتقدير مستكل االنخراط 
ف: حكار السياسات كالنتائج الناجمة عف ذلؾ ف: دكرة المشركعات كف: برامج الفرص االستراتيجية القطرية، 

المطمكبة لقياميـ بعمؿ حكار السياسات. كضماف جعؿ المكظفيف خاضعيف لممساءلة كتزكيدىـ بالحكافز 
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كىذا حاسـ لتنفيذ االلتزاـ المعقكد ف: التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ "باالنخراط النشط ف: حكار السياسات 
 الكطن: المعن: بالتنمية الزراعية كالريفية".

 المستكلمتقييمات عمى ككما أشير إليو ف: تعميقات المكتب لمعاـ الماض:، كنظرا لألىمية االستراتيجية ل -11
المؤسس: كطبيعتيا بعيدة المدل، فيكصى بأف يضـ تقرير رئيس الصندكؽ عف كضع تنفيذ تكصيات التقييـ 
كتدابير اإلدارة قسما مكرسا لتتبع قائمة كاممة مف التكصيات الناجمة عف جميع التقييمات المؤسسية 

 الماضية.

الصندكؽ بكجو عاـ، يكص: مكتب التقييـ المستقؿ بأف عالكة عمى ذلؾ، كفيما يتعمؽ باستجابات إدارة  -12
إدارة الصندكؽ  باستجابةتتضمف التقييمات المؤسسية ف: المستقبؿ مصفكفة لخطة عمؿ تشابو تمؾ الممحقة 

أك المصفكفة قيد اإلعداد كالخاصة بالتقييـ  3111عمى التقييـ المشترؾ مع مصرؼ التنمية األفريق: عاـ 
دكؽ، بحيث يتـ تكفير المزيد مف المعمكمات عف المخرجات، كاألطر الزمنية، المؤسس: لكفاءة الصن

 كالكيانات المسؤكلة ضمف الصندكؽ عف متابعة تكصيات التقييـ.

استجاب التقرير لتكصيات محددة كاردة ف:  توصيات التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمميات الصندوق. -13
 .3173دكؽ لعاـ السنكم عف نتائج كأثر عمميات الصن التقرير

عمى تقرير رئيس الصندكؽ عف كضع تنفيذ تكصيات التقييـ كتدابير اإلدارة أف يطّبؽ  كف: المستقبؿ، يتكجب -11
نفس فئات كضع التنفيذ المستخدمة لمتكصيات الناجمة عف تقييمات مكتب التقييـ المستقؿ )أم المتابعة 

السنكم عف نتائج كأثر عمميات الصندكؽ، كتقدير الكاممة، سكاء الجارية أك الجزئية( لتكصيات التقرير 
 كضع التنفيذ تبعا لذلؾ.
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 ات المتابعةىجااتتوصيات التقييم و نطاق 

التقييمات التي يغطييا تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير  -ألف 
  2013اإلدارة لعام 

 التقييم المرحمي لممشروعات:  
 البرازيؿ: مشركع التنمية المستدامة لمستكطنات اإلصالح الزراع: ف: الشماؿ الشرق: شبو القاحؿ  -1

 انيةالمرحمة الث -غانا: مشركع المشاريع الريفية  -2

 برنامج الخدمات المالية الريفية ة:متحدجميكرية تنزانيا ال -3

 برنامج تطكير نظـ التسكيؽ الزراع:  :المتحدةجميكرية تنزانيا  -4

 تقييمات البرامج القطرية
 غانا -5

 ركاندا -6

 فييت ناـ -7

 اليمف  -8

 التقييمات عمى مستوى المؤسسة
 تقييـ المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة -9

السنوي عن نتائج وأثر ، استعراضات التقرير التوصيات حسب المستوى وضع تنفيذ -باء 
 9002-9002 لمفترة عمميات الصندوق

 كعجممال غير منطبقة ةعمقم جزئية يةجار  بعد الـ يحف كقتي متابعة كاممة 

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد المستكل

 11 79 4 3 4 3 14 11 11 9  - 67 53 الصندكؽ 

 1 8 - - - - - - 50 4  - 50 4 اإلقميـ

 68 488 3 15 - 2 4 18 16 76 1 6 76 371 البمد

 7 50 4 2 4 2 12 6 12 6 - - 68 34 الحككمة

 12 88 5 4 - - 11 10 8 7 10 9 66 58 المشركع

 100 713 - 24 - 7 - 45 - 102 - 15 - 520 المجموع )عدد(

المجموع )نسبة 
 مئوية(

        73          2        14        6        1         3         100 
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 9009-9002وضع تنفيذ التوصيات حسب الشعب اإلقميمية، فترات التقييم  -جيم 

ذا استثنينا التكصيات الت: لـ يحف كقتيا بعد، فإف معدؿ االمتثاؿ بالمتابعة الكاممة قد قفز إلى ، ك أفريقيا الغربية كالكسطىبالنسبة لشعبة  *  بالمائة. 11ا 

 التقييمات عمى المستكل المؤسس: ليست مدرجة ف: التصنيؼ اإلقميم:. التكصيات حسب اإلقميـ ألف عددع مالمستكل  بؽ عدد التكصيات حسباطال يتممحكظة: 

 لمجموعا غير منطبقة ةعمقم جزئية يةجار  بعد الـ يحف كقتي متابعة كاممة 

 % عدد % عدد % عدد % عدد %. عدد % عدد % عدد الُشعبة

 21 104 4 4   4 4 18 19 14 15 *60 62 أفريقيا الغربية كالكسطى

 23 115   2 2 3 4 22 25   73 84 أفريقيا الشرقية كالجنكبية

 26 132 9 12 2 2 8 10 12 16   70 92 آسيا كالمحيط اليادم

 22 111 5 5   9 10 14 16   72 80 أمريكا الالتينية كالكاريب:

الشرؽ األدنى كشماؿ 
 كأكركبا أفريقيا

33 87   5 13       38 8 

 100 500  21  4  28  81  15  351 المجموع )عدد(

 100               4             1             6              16             3             70             مئوية(المجموع )نسبة 
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)تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم  وضوعمالتوصيات التقييم بحسب 
 (2013 لعام وتدابير اإلدارة

  1الجدكؿ 
 2013توصيات التقييم حسب موضوعيا وطبيعتيا في تقرير رئيس الصندوق لعام 

 المكضكع المجمكعة

المجمكع  الطبيعة
 )عدد(

المجمكع )نسبة 
 سياساتية استراتيجية تشغيمية مئكية(

االستيداؼ كالتمايز 
 بيف الجنسيف

 10 17  11 6 االستيداؼ

 17 28 10 12 6 التمايز بيف الجنسيف 

 1 1   1 المستفيدكف

 1 1  1  الفقراء منظمات

 7 12  7 5 القطاع الخاص كاألسكاؽ المجاالت التقنية 

 7 11  7 4 إدارة المكارد الطبيعية

 1 1   1 التحميؿ كالدراسات كالبحكث

 6 9  2 7 التمكيؿ الريف:

 1 1  1  اليياكؿ األساسية

      التدريب كبناء القدرات 

 7 11  7 4 تصميـ المشركع كصياغتو

دارتيا  4 7  2 5 تنظيـ المشركعات كا 

 3 5  3 2 الحضكر القطرم

 2 4  2 2 قياس النتائج، الرصد كالتقييـ  

      المكارد البشرية

 2 3  2 1 اإلشراؼ 

األنشطة غير 
 اإلقراضية

 6 9  7 2 الشراكات 

 5 8  5 3 حكار السياسات

 3 5  3 2 إدارة المعرفة 

 6 9  4 5 االستدامة المكضكعات العامة

      االبتكار 

 7 12  10 2 التكرار كتكسيع النطاؽ

 4 6  5 1 برامج الفرص االستراتيجية القطرية

 1 1  1  التسيير

 1 1  1  االستراتيجية

 100 162 10 93 59 المجموع )عدد(

  100 6 57 36 المجموع )نسبة مئوية(

 

 
 


