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اسة اإلشراف ودعم التنفيذ في ية عمى التقييم المؤسسي لسرد اإلدار 
 الصندوق

 مقدمة -ألف

سياسة اإلشراف ودعم التنفيذ ف: ل المؤسس:فرصة تقديم ردىا عمى التقرير النيائ: لمتقييم بترحب اإلدارة  -1
عممية أن تغطية شاممة، و أن الالنيج المعتمد ليذا التقييم واقع: وموضوع:، و أن دارة اإل. وترى الصندوق

 ة.يشاركتو  يةالتقييم تشاور 

 النتائج -باء

"التغيير ف: نموذج عمل بالنتيجة الت: تفيد بأن  اإلدارة عمماً  أحيطتالنتائج اإلجمالية، بفيما يتعمق  -2
"، وأن حقق فوائد كبيرة لمصندوق وأعضائو الالمركزيةو جمع بين اإلشراف المباشر الذي يالصندوق، 

المؤسسات المالية  بما يماثلاإلشراف المباشر ودعم التنفيذ " وجودة ف: عممية الصندوق انتقل إلى مستوى
 (.<87سنوات عديدة" )الفقرة منذ بذلك  تقومالدولية األخرى الت: 

التقييم نتيجة فق مع تتإدارة الصندوق فإن ، سياسة اإلشراف ودعم التنفيذ ف: الصندوق بتقديروفيما يتعمق   -3
 وأن( ;:)الفقرة  تحققتقد  دعم التنفيذو إلشراف اطار نتائج إلاألداء الرئيسية أن مؤشرات  الذي خمص إلى

التدريب المتعمق ببنتائج المسح  عمماً  أحيطت إدارة الصندوق(. كما >:فعال )الفقرة  ت عمى نحوذنفالسياسة 
لمكاتب القطرية االئتمانية لموظف: ا المسائلبشأن  مستقمةاإلشراف، وال سيما الحاجة إلى إدخال وحدة عمى 

 لمصندوق.

إدارة الصندوق  تحيطدعم التنفيذ عمى مستوى المشروع، و بأنشطة اإلشراف  المتصمةالنتائج وفيما يتعمق ب -4
النتيجة الت:  عمىوافق اإلدارة وتأطول. تستمر لمدة لبعثات إشراف  ةتفضيل مديري البرامج القطريب عمماً 
ىذه العممية )الفقرة مثل أن يكون الحد األدنى لطول  ينبغ: وماً ي 78 البالغمدة الحالية ط الأن متوستفيد ب

أن الصندوق تجاوز المؤسسات المالية الدولية الت: تفيد بتقييم بنتيجة ال أيضاً  دارة عمماً اإل أحيطت(. و =;
نيا تتفق مع مبدأ كما أ(. >87 )الفقرةية اإلشراف واألخرى ف: محاولة ضمان مشاركة الحكومة ف: بعثات

تعرب اإلدارة عن (. و >>عممية اإلشراف )الفقرة ل مشروعاتحدات إدارة الو ممكية الحكومات و زيادة ن ضما
الت: يدعميا  مشروعاتفريق التقييم لتحديد الممارسات الجيدة الت: لوحظت ف: الالت: بذليا مجيود ل ىار يتقد

غير أنو أساسية. مسوحات الت: تجري  مشروعاتمع مرور الوقت، زادت نسبة الو الصندوق ف: السودان. 
جراء دورة المشروع، فمن غير المرجح أن يف: إطار مظروف  معظم بع الضطتم االالتمويل الحال: وا 

 المسوحاتأن تقر باإلدارة أن (، عمى الرغم من 5?األساسية قبل الموافقة عمى المشروع )الفقرة المسوحات 
 من الممارسات الجيدة.تعتبر  ةمبكر الاألساسية 

اإلقميمية ذات السنوي لمحوافظ أن تقارير االستعراض الت: تفيد بالتقييم بنتيجة  الصندوق عمماً  ط إدارةوتحي  -5
 وتتفق(. 755ف: المستقبل )الفقرة  سيستمر تحقيقوؤكد أن ىذا المستوى من الجودة تود أن تجودة عالية، و 

شراف إلى اإلعمميات ت المحمية ف: ينبغ: زيادة مشاركة الخبرا وأنعمى من حيث المبدأ مع فريق التقييم 
ف:  التوريدإدارة الصندوق مختمف البدائل المتاحة الستعراض ستستكشف أقصى حد ممكن. وبالمثل، 
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 اتالمشروع لمتوريد ف:مراجعة داخمية وتجري اآلن عممية والتوصل إلى قرار مناسب.  اتالمشروع
 .ذه العمميةأيضًا بنتائج ى االستعراض وعممية صنع القرارسيسترشد و 

ترى أنو قد تكون ىناك بعض المبالغة دارة اإلن فإوحدة اإلشراف ف: الصندوق،  تكاليفتقدير بفيما يتعمق و  -6
لى حد أقل البنود الخبراء  تكاليفمن حيث  ، وخاصةالحساباتف:  االستشاريين وغيرىم من الموظفين، وا 

جراء مقارنات مع الوحدات تكاليف  لتقدير بشكل أكبر كان من الممكن تطبيق نيج مباشرو األخرى.  وا 
خدمات  قدمأن الصندوق غير أن اإلدارة توافق عمى النتيجة الت: تفيد بالمؤسسات المالية الدولية األخرى. 

ف: عميو الحال لو استمر الصندوق يمكن أن يكون أقل بكثير مما كان  تكاليفدعم التنفيذ بو اإلشراف 
 شراف عمى المشروع.إللعمى المؤسسات المتعاونة  االعتماد

 االستنتاجات والتوصيات -جيم

أن السياسة النتيجة الت: تفيد بإلييا فريق التقييم، بما ف: ذلك  خمصالت:  االستنتاجاتتؤيد إدارة الصندوق  -7
لمختمف  المحددةاألداء  عمى تصنيفاتاإلدارة توافق تحققت. ولذلك كبيرة قد إنجازات  أنكبيرة و  صمةذات 

المجاالت المحددة عمى  أيضاً وتوافق عمى مستوى المشروع. اإلشراف ودعم التنفيذ أنشطة و جوانب السياسة 
الممكية القطرية  لمزيد من التحسين، وخاصة الحاجة إلى زيادة مدة بعثات اإلشراف، وتعزيزالت: تتطمب ا

عادة توجيو برنامج و  يسية خالل اإلشراف،الزراعية الرئ السياسات لمشاكلأفضل ومعالجة  لعممية اإلشراف، ا 
دخال المزيد من ف: مجال امصندوق الفعالية العامة لتقديم مساىمة أكثر استراتيجية إلى لالمنح  إلشراف، وا 

الرغبة ف:  عمىف: حين توافق اإلدارة و الواقعية ف: برنامج الفرص االستراتيجية القطرية وأىداف المشروع. 
مرونة ف: بقدر بسيط من الوضح أن قيود الموارد تسمح تأن ا ترغب ف: اف، فإنيبعثات اإلشر مدة إطالة 

 ىذا الصدد.

(، وتأجيل 8<إلى المغات المحمية )الفقرة  اتالمتعمقة بترجمة المذكر  ف: االقتراحاتإدارة الصندوق وستنظر  -8
إدارة وتحيط (. :<احتمال تحقيق اليدف اإلنمائ: حتى استعراض منتصف المدة لممشروع )الفقرة تصنيف 

و ضاستعر تواصل امن تقرير التقييم وس =ف: اإلطار قترح الماإلشراف بعثات نموذج ب الصندوق عمماً 
مصندوق لف: عممية اإلشراف  ينوطنيالالموظفين المزيد من مسألة إشراك وأشارت إلى أن الحتمال تطبيقو. 

إدارة الصندوق وتحيط صريحة. الدوق سياسة الصنستصبح ىذه المشاركة أن مثل ، و تعتبر مسألة صحيحة
 جيود إدارة المعرفة ف: الصندوق. بشأنىذا التقييم الذي خمص إليو كثر إيجابية األ بالتقدير أيضاً  عمماً 

جميع التوصيات الثمان: الت: قدميا  عمىنطاق واسع  عمى الصندوقإدارة  توافقوفيما يتعمق بالتوصيات،  -9
أن التقييم المستقل ليذه  تجدر اإلشارة إلىتمويل المنح، بشأن اسة الصندوق سيبفيما يتعمق غير أنو التقييم. 
 وخاصةأي تغييرات كبيرة ف: سياسة المنح،  إجراءوستنتظر اإلدارة حتى انتيائو قبل  يجري حالياً السياسة 

 عمىإدارة الصندوق توافق فإن حوار السياسات، تعزيز فرص وفيما يتعمق بنظام تخصيص المنح. 
واالنخراط ف: حوار السياسات  اتالداخمية بشأن مسائل السياس وبناء قدراتف: صيات. وقد بدأ الصندوق التو 

وفيما الموارد.  من حيث اً قيود ىذه المبادرة تواجو أيضاً غير أن مع مختمف أصحاب المصمحة داخل البمد. 
يات تستجيب لمنتائج، فمن توصالف: حين أن فمى مستوى المشروع، ع تعزيز نظم الرصد والتقييميتعمق ب
وكاالت الوالبرامج الت: تنفذىا جميع  مشروعاتجميع العمى  أن ىذه المسألة تؤثر تقريباً  إدراكالميم 
شرافو عمىتحسين نوعية تأثيره يقوم بالصندوق  غير أنالدولية.  اإلنمائية تصميم نظم الرصد والتقييم  وا 
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مسوحات الت: تجري  مشروعاتنسبة ال زادت، وبالمثلمتاحة. الموارد الإلى  استناداً والبرامج  مشروعاتلم
معظم االضطالع ب سيتم، تينالحاليودورة المشروع تمويل وف: إطار مظروف المع مرور الوقت.  أساسية

 المسوحات األساسية بعد الموافقة عمى المشروع.

ميع التوصيات الواردة ف: تقرير دارة جاإلوالقيود المذكورة ف: الفقرات أعاله، سوف تنفذ  العقبات ضوءف: و  -11
التنفيذ دعم اإلشراف و المبادئ التوجييية المتعمقة باإلدارة  ستستعرضليذا السبب، و . المؤسس:التقييم 

صدر نسخة منقحة من ىذه ست، و ات وستقوم بإدخال التغييرات المناسبةالمذكر المتعمقة بوالتعميمات اإلدارية 
قترح منحة لموافقة المجمس التنفيذي مم تقدوباإلضافة إلى ذلك، س. :857ذار /آمارس 97الوثائق بحمول 

داء ذات األف: دورتو الحالية لتوفير الموارد الالزمة لتقديم المساعدة التقنية إلى البمدان المقترضة عميو 
ف: و . ياوتقييم ىاورصد ىاالت: يدعميا الصندوق وتنفيذ مشروعاتضعيف لبناء قدرتيا عمى تصميم الال

تعبئة موارد تقنية عمى  الصندوق مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدةعمل ، سيأيضاً  ىذه المنحةسياق 
دورة نطاقًا إلى وسع أقدم مبادرة ت  سالمقترح، إضافية لجيود مماثمة ف: مجال بناء القدرات. وبناء عمى ىذا 

 ف: إطار حساب أمانة متعدد الجيات المانحة. مقبمة لممجمس، وذلك


