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ات الصندوق ياستجابة إدارة الصندوق على التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمل
 4102مة عام المقي  
 المقدمة -ألف 

، الذي أعده 5162مة عام ات الصندوق المقي  ينتائج وأثر عملالتقرير السنوي عن ترحب إدارة الصندوق ب -1
يعتبر تقرير هذا العام آخر و ، والفرصة المتاحة لالستجابة للقضايا والتوصيات المثارة. المستقل متتب التقييم

نجازات غير  تقرير تقييم مؤسس: مستقل خالل فترة التجديد التاسع للموارد، وه: دورة تجديد شهدت نتائج وا 
 ممليار دوالر أمريت: تخد   6.31النشطة إلى  ةبوقة على جميع األصعدة، حيث وصلت الحافظمس

ثيرت ف: استجابة اإلدارة لالقتراحات الت: أمليون شخص. وتقدر إدارة الصندوق جهود المتتب للتطرق  662
 . هذا العام تقريرالعام الماض: مما عزز من جودة  على تقرير

 جودة األداء -باء
، 5112داء المشروعات، الذي ما فت  يتحسن منذ عام دوق راضية عن التوجه اإليجاب: ألالصنإدارة  -2

وخاصة فيما يتعلق باألثر على الفقر الريف:. وبالنسبة لهذا الهدف األعلى مستوى للمشروعات الت: يمولها 
مقارنة  ،.516-5166بالمائة من المشروعات حظيت بتصنيف إيجاب: ف: الفترة  21الصندوق، فإن حوال: 

 فإن حوال: ،وتشير تقديرات اإلدارة، وتنسبة من التمويل اإلجمال: .5112-5111بالمائة ف: الفترة  21ـب
 .للموارد بالمائة من العمليات ستحظى بتصنيف إيجاب: خالل فترة التجديد التاسع .2

 خامس للموارد بالمائة خالل التجديد ال .2تدرك اإلدارة تحسن أداء الصندوق تشريك فعال من  -3
الحافظة بأسرها جدير بالمائة خالل التجديد التاسع. ويعتبر أثر الالمرتزية المبترة على النتائج ف:  21إلى 

ف: حين أن حصة المشروعات الت: حظيت بتصنيف ُمرض إلى حد ما أو أفضل من ذلك ف: ف بالمالحظة:
تفاوتان بصورة تبيرة، فحصة سين ال يبتتار والمساواة بين الجنجميع إنجازات المشروعات، فإن اال

أتبر ف: البلدان الت: للصندوق فيها متاتب قطرية. وتشير تقديرات اإلدارة نفسها  (+2)المشروعات المرضية 
والمشروعات  صرفتميل اآلثار على أداء الحافظة )ال ،إلى أنه وف: المراحل األولى من الالمرتزية

ن أل (الشراتات، إدارة المعرفة، االنخراط السياسات:غير اإلقراضية )المعرضة للمخاطر واإلشراف( واألنشطة 
تون أتثر وضوحا من اآلثار على النتائج اإلنمائية. ولتن حتى هذه العالقات ليست بالمستقيمة على ت

 . وبالتال:1مع وجود العديد من المتغيرات المتداخلة الت: تؤثر على اآلثار اإلجمالية للحضور القطري ،الدوام
  .هنالك ضرورة للمزيد من التحليل المعمق

 مستوىوبغض النظر عن األداء اإليجاب: للصندوق على وجه العموم، فاإلدارة ملتزمة باالستمرار ف: رفع " -4
وف: حين أن التقرير يوفر لمحات ثاقبة مفيدة عن المجاالت المحفوفة  ،األداء". وتشير اإلدارة إلى أنه

دارة الموارد الطبيعية والبيئة والرصد  –بالتحديات بصورة مستمرة  مثل التفاءة التشغيلية واستدامة الفوائد وا 

                                                      

فإن أتبر التأخيرات ف: الصرف تترتز ف: البلدان الت: تان للصندوق فيها متاتب  ،على سبيل المثال ،ف: إقليم آسيا والمحيط الهادي 1
ف: حين أن البلدان األربعة الت: تتصف بأقل قدر من التأخيرات  ،قطرية منذ سنوات عديدة )الهند ونيبال وباتستان وسري النتا وفييت نام(

 ف: الصرف ه: بلدان ال وجود لمتاتب قطرية فيها. .
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الحلول المدخلة حديثا بعد نظرا لمجموعة العمليات الت: تم تحليلها. ويصح ذلك فلم يتم اقتناص  -والتقييم
إدماج التحليل  من خاللألنه يتم التطرق لها  ،ة بالتفاءةبالنسبة للشواغل ذات الصل ،على وجه الخصوص

ز على المشروعات المعرضة االقتصادي والمال: بصورة أتثر منهجية ف: تصميم وتنفيذ المشروعات، والترتي
، بما ف: ذلك المساعدة التقنية المترسة، واالستمرار ف: تنفيذ جدول أعمال اإلصالح تعقيبا على للمشاتل

 التقييم المؤسس: لتفاءة الصندوق.

 المنهجية –جيم 

صياغة أتثر وضوحا لمضامين مقاييس التشتت المستخدمة ف: تقارير األعوام القادمة  ضمح اإلدارة أن تتقتر  -5
إال أن األسباب التامنة  ،مع أنه قد تم احتساب انحراف معياري لتل مؤشر من مؤشرات التقييمو التقرير. 

تصنيف تل من االبتتار تم  ،وراء تشتت البيانات غير منصوص عليها بصورة واضحة. فعلى سبيل المثال
إلى بيانات استنادا  .6)الصفحة  2ف: الجدول  235مؤشرات األداء مع متوسط قدره تأفضل وتوسيع النطاق 

هذا إنجاز المشروعات(. ولتن من غير الواضح فيما لو تان  رالتثبت من تقاريتقييمات أداء البرامج/
يعن: ضمنا تنوع السياقات ، 6312اري وقدره معيانحراف ي ينعتس من خالل التفاوت ف: التصنيفات الذ

 واالستراتيجيات والتفاوتات اإلقليمية.

تقترح اإلدارة أن تجري تقارير السنوات القادمة تحليال أتثر دقة لمضامين الهشاشة على األداء بهدف جعل  -6
الصندوق عمليات قاعدة بيانات التقرير السنوي عن نتائج وأثر  . ووجدتتشغيلقابلة للاالستنتاجات 

ول الهشة وغير الهشة فيما يتعلق باإلنجاز اإلجمال: للمشروعات اختالفات تبيرة ف: األداء عبر الد
(. إال أن بيانات اإلدارة ال ..و 5.، الصفحتان 62و 66و 61واالبتتار والتمايز بين الجنسين )األشتال 

باستعراض للمنهجية الحالية لتحليل أداء تظهر هذه االختالفات بنفس هذا الحجم. وتوص: اإلدارة بالقيام 
( التصنيف: إذ هنالك حصة تبيرة من المشروعات 6المشروعات ف: الدول الهشة فيما يتعلق بما يل:: )

هشاشة على مدى عمر المستويات مع تفاوت  ،لى فترة طويلة من الزمنعمة والت: تانت نشطة المقي  
  فيذ المشروع مقارنة بوقت اإلبالغ؛ة الهشاشة ف: وقت تن. وتقترح اإلدارة أن تتم دراسة حال2المشروع

حيث  ،هشةيعمل الصندوق أحيانا ف: مناطق  ،الهشاشة دون الوطنية: حتى ف: الدول غير الهشة (5)
. وال ينعتس ذلك ف: تصنيفات 3رديئة لهياتل السياسيةاالعامة و الخدمات وآليات إيصال  مؤسسات ضعيفةال

 المستوى الوطن: مما يؤثر على صلة وأهمية التحليل. الهشاشة الت: تقتصر على

وغيرها مة المظاهر االئتمانية ءاإلدارة أيضا أن تحلل تقارير السنوات القادمة وبصورة أتثر مالتقترح ذلك ت -7
أحدهما ف:  ،ألن هنالك إشارتان فقط بهذا الصدد .وأثرها على النتائج من المظاهر ذات الصلة بالتوريد،

، حيث تمت اإلشارة إلى اإلدارة المالية تأحد العوامل العديدة الت: تسهم 5.2واألخرى ف: الفقرة  662الفقرة 
 ف: أداء المشروعات.

                                                      

2
مصنفة حاليا كدولة هشة )والمدرجة في قاعدة بيانات التقييم على أساس كونها دولة هشة(، إال أن ومن بين فاليمن على سبيل المثال،   

، عندما لم 5112المشروعات الثالثة المدرجة في تقديرات أداء المشروعات/التثبت من تقارير إنجاز المشروعات، استكمل واحد منها عام 

ونفذ على فترة طويلة من الزمن بداية من أوائل  5165ذاك في الوضع الحالي من الهشاشة، وهناك مشروع آخر استكمل عام تكن البلد آن

 هذا القرن، حيث لم تكن ظروف الهشاشة واردة خالل معظم فترة عمر المشروع3
3
نفيذ في أقاليم تستمر فيها حاالت تمرد الجناح حيث كان الت شهاتيسكار -جهاركاندوينطبق هذا الوضع على برنامج تنمية القبائل في   

 اليساري3
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 إيضاحات –دال 

تشاطر اإلدارة متتب التقييم المستقل وجهة النظر القائلة بأهمية ضمان أن تبقى برامج الفرص االستراتيجية  -8
مع أخذها بتل الدروس المالئمة بعين االعتبار لضمان  ،ة وذات صلةالقطرية المستندة إلى النتائج متين

إدخال التعديالت ف: الوقت المالئم بالنسبة للبلدان الت: تمتلك مثل هذه البرامج. إال أن اإلدارة قد قللت من 
من األهمية االستراتيجية لحافظة الصندوق واالنخراط السياسات:. وسيبقى العديد وربطتها بعدد البرامج 
لمناقشات استراتيجية أتثر عمقا من خالل إعداد مذترات  خاضعةحوافظ أقل حجما  متلكالبلدان الت: ت

 .فيها ووثائق دقيقة تصف المجاالت األساسية لالنخراط االستراتيج: ،استراتيجية قطرية

لفة من أداء إدارة الصندوق على وجود العديد من العوامل المستمرة الت: تعيق من أبعاد مختتما توافق  -9
بما ف: ذلك تعدد متونات المشروعات. إال أن التقرير ال يعتس التوجهات األخيرة والتحسينات  ،المشروعات

تجزء من عمليت: تعزيز الجودة أتثر منهجية ية أهمإذ أن بساطة التصميم تحظى ب ،المدخلة بهذا الصدد
. ويبلغ وسط: تؤت: ثمارهاد بدأت بالفعل وضمان الجودة واستعراضات الحافظة والتدريب على التصميم. وق

ف:  32.انخفضت من  حيث 36.عدد متونات المشروعات الموافق عليها ف: فترة التجديد التاسع للموارد 
لتوجهات األخيرة مشجعة للغاية ف: هذا الصدد مع وسط: عدد متونات بحدود االثامن. وتعتبر فترة التجديد 

. إال أن تعقد المشروعات ليس مجرد عدد متوناتها فقط، 5162عام  531و 5162عام  35.و .516عام  32.
 إذا ال توجد دالئل حاسمة على العالقة بين تعقد المشروع وتحقيق النتائج. 

 توصيات لإلدارة –هاء 

ة يترحب إدارة الصندوق بالجهود الت: بذلها مرتز التقييم المستقل لضمان أن تتون التوصيات استراتيج -11
التوصيات الثالث  حين أن جميعباإلشارة إلى أنه وف: إال أنها ترغب دد يمتن إدارته. ععلى  قصرهاو 

إال أنها تجمع معا إجراءات فرعية مخصوصة ال  صندوق تسلط الضوء على قضايا هامة،الموجهة إلى ال
لو األخرى، خالل تقدير جدواها النسبية واحدة ت فقط منإنما . يمتن الموافقة أو عدم الموافقة عليها تحزمة

هذه التوصيات الثالث ولتنها ترغب ف: النص على وجهات  مع روحأن تتفق الشتل بهذا يمتن لإلدارة و 
الجدول الوارد أدناه المستخدمة ف: بير ااإلجراءات الفرعية )تم تبسيط التع فيما يتعلق بتل إجراء فرع:نظرها 

 لسهولة اإلشارة إليها( وذلك ألغراض المتابعة المالئمة والشفافة. 
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 االستدامة

 استجابة اإلدارة متتب التقييم المستقلاألولى من توصيات توصية ال
تقرير تصميم المشروع وجوب أن يتضمن  -ألف

 مقطعا عن االستدامة
تضمن بالفعل يدال من الصيغة العامة( -طع خامساالصندوق )المق وتقرير رئيستقرير تقييم المشروع  منألن تال  موافقة.

فإن المبادئ  ،عالوة على ذلك .االهتمام المالئم لهذه المقاطعيالء من االستدامة، إال أن اإلدارة سوف تتفل استمرار إ اطعمق
الستدامة، وتوص: بأن تقوم جميع فرق باتتضمن مقطعا خاصا  1122: نشرت عام تميم المشروعات الصالتوجيهية لت

 4."الفوائدجن: استعراض للعناصر الرئيسية الت: تعزز احتمال استدامة "المشروعات بتوفير 

إعداد استراتيجية خروج لتل مشروع قبل إنجازه  -باء
 بفترة طويلة

تعتقد إدارة الصندوق بأنه ال يوجد هناك أي عالقة مثبتة بين وجود استراتيجية للخروج واالستدامة الفعالة للمشروع.  غير موافقة.
ميم استراتيجيات استدامة الفوائد عمال توسيع النطاق أتثر تفعيال توسيلة لضمان تعأعل جدول وتبذل إدارة الصندوق جهودا لج

 وبرامج الفرص االستراتيجية المستندة إلى النتائجتصميم المشروعات لالمبادئ التوجيهية ف: تصميم المشروع وتنفيذه. وتتطلب 
وبرامج الفرص االستراتيجية  تقارير تصميم المشروعاتهامة من  مقاطعأن تنعتس المظاهر األساسية لنهج توسيع النطاق ف: 

لبرامج القطرية يتطرق لقضايا االستدامة من منظور أتثر ، وبصورة موازية فإن الصندوق يتحرك نحو نهج ل5المستندة إلى النتائج
  .منهجية من خالل اتساق االستثمارات واألنشطة غير اإلقراضية الت: قد تتطلب أو ال تتطلب وجود الصندوق

 

                                                      

4
واإلجراءات الموجودة  ؟وألي وقت ؟وما هي الفوائد ؟من سيستفيد 3تتضمن االفتراضات األساسية ذات الصلة باستدامة فوائد المشروعات على المجموعة المستهدفة  

 ،ها بسبب تدخالت المشروعاتراجوالتغيرات الممنهجة والتي من المحتمل إد ،ى القاعدي أو المؤسسيضمن تصميم المشروع للترويج لالستدامة بما في ذلك على المستو

 وعلى وجه الخصوص التطرق لمظاهر توسيع النطاق على المستوى المؤسسي وعلى المستوى القاعدي3
5
كجزء من نهج المشروع وفضاءات توسيع  (في ذلك القادة والمحفزين بما)محركات الوأما مظاهر توسيع النطاق التي ستنعكس فهي تتضمن: تعريف السبل وتحديد   

ذلك الشراكات المحتملة النطاق لجهة التمويل والسياسات والمؤسسات والتكنولوجيات والبيئة كجزء من المسوغ، ومضامين توسيع النطاق على تدابير التنفيذ بما في 

 التخفيف منها3يم والمخاطر ذات الصلة بتوسيع النطاق واستراتيجيات واآلليات ونهج التعلم المدرجة في نظام الرصد والتقي
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6
يتوجب على جميع المشروعات أن تمتلك بيانات لخط األساس لمعظم المؤشرات قبل موافقة  المجلس التنفيذي عليها. ولتل مؤشر ال "تنص التعليمات التشغيلية على أنه   

  ."توفير مبرر ف: تقرير تصميم المشروع وتوفير ما يلزم للحصول على مثل هذه المعلومات ضمن سنة واحدة من الدخول حيز النفاذتتوفر له البيانات قبل الموافقة، ال بد من 

  الرصد والتقييم

التوصية الثانية من توصيات مكتب التقييم 
 المستقل

 استجابة اإلدارة

مفصل مترس على إدراج خط ميزانية  -ألف
وجه الخصوص ألنشطة الرصد والتقييم ف: 

 جميع المشروعات

بأن إيجاد خطوط ميزانية واضحة للرصد والتقييم من شأنها المتتب ف: المعتقد النظري القائل دارة الصندوق تشاطر إموافقة. 
وف: حقيقة األمر ليس من غير الشائع بالنسبة لعمليات الصندوق أن تتضمن  ،أن تسهم ف: زيادة وضوح هذه األنشطة. إال أنه

إما ف: خط منفصل من خطوط الميزانية أو ف: خط إدارة المشروع )وهو متغير معياري ف:  ،تقديرات لمثل هذه التتاليف
Costab ض النظر بغ)ض الرصد والتقييم الميزانية ألغرااستخدام فإن المشتلة تتمثل ف:  ،من وجهة النظر التشغيليةو ( ولتن

العديد من الحوافز المعقدة الت: تلعب  ، معأتثر من تونها مجرد توفر الميزانية أو وضوحها (اعن األسلوب الذي تسجل به
ومن الصعب إقناع فرق المشروعات  ؛نجاح نظام الرصد والتقييم قياسم هووالتقييم استخدام نتائج الرصد  . إنهنادورا 

وتخلق إدارة الصندوق وبصورة متزايدة  .قطرية بتمويل نظام الرصد والتقييم الذي ال تتم االستفادة من مخرجاتهوالسلطات ال
الحوافز لإلدارة المستندة إلى النتائج من خالل برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج والعمل غير اإلقراض: 

وق للفترة نوافذ برنامج منح الصندد والتقييم وقياس النتائج تأحد الذي يتم تيسيره على سبيل المثال من خالل نظام الرص
1122-1122. 

مسوحات خط األساس عند التصميم أو ف:  -باء
حيز شهرا بعد الدخول  21وقت ال يتعدى 

 النطاق

تشتل والت: ال  ،ترغب إدارة الصندوق أن يتم وضع هذه التوصية ف: سياق تحديات أتبر بشأن خطوط األساس. ةموافق
ساس لمؤشرات إلزامية لمستوى األثر ف: مسوحات خط األ تجرىوحيث  ،. أوالا منها إال جزءا صغيرا مسوحات خط األساس

ولتنها ال  ،فإن معظم مؤشرات اإلطار المنطق: ما زالت تحتاج إلى خطوط أساس )ثالثة مؤشرات(نظام قياس النتائج واألثر 
نما مجرد استخدام أذتى لمصادر البيانات الموجودة.  تعديل تعليماته إلى  وقالصند وقد عمدتتطلب بالضرورة مسوحات، وا 

 يمتناإلشارة إلى أنه حيث . ثانيا، فإن اإلدارة أيضا ترغب ف: 6طرق لهذه القضيةللت 1122التشغيلية ف: أغسطس/آب 
خطوط األساس قبيل استهالل األنشطة التشغيلية، إال أنه ومن الناحية التقنية فإنه من األسلم أن يتم جمع الحصول على معظم 
هنالك تأخير تبير بين أنشطة إيصال المنتجات  ،البدء باألنشطة التشغيلية األساسية. وف: معظم العمليات خطوط األساس بعد

ولت: تشتل خط أساس لتقييم األثر فإنه ال يمتن  ،أثرها القابل للقياس على مؤشرات المخرجات وأداء األثر. عالوة على ذلكو 
س واضح بمعايير أهلية مخصوصة وتدرج ف: المشروع. وتمثل إدارة أنه يوجد إحسا أن تشتيل العينة بصورة مالئمة إلى

 خطوط األساس قبل هذه النقطة فرصة ضائعة لجمع معلومات قيمة.
إيالء اهتمام أتثر منهجية لتشذيب  -جيم

المؤشرات على وجه العموم مع بيانات مقسمة 
 بالنسبة لألثر التغذوي والتمايز بين الجنسين 

( التعليمات التشغيلية 2لتحسين اختيار ورصد المؤشرات مثل: ) 1122هنالك جهود عديدة تم االستهالل بها عام  موافقة.
ضمن استعراض األطر المنطقية من اآلن وصاعدا بصورة مسهبة خالل عملية ضمن أحتاما تالجديدة لألطر المنطقية الت: تت

( 1وتشجيع الفرق القطرية على اتخاذ التدابير المالئمة لرصد فعال منذ المراحل األولية لتصميم المشروع؛ ) ،تعزيز الجودة
( العمل جار على تنقيح مؤشرات إطار قياس النتائج واألثر، وتجزء 3هنالك منهاج لرصد وتقييم شامل ومهيتل قيد اإلعداد؛ )

ى تعزيز جمع البيانات حول التغذية وضمان تحليل أتثر انتظاما للتمايز من هذه الجهود تعترف إدارة الصندوق بالحاجة إل
، فإن البيانات 1124جزء من تحليل واستخدام مؤشرات نظام قياس النتائج واألثر لعام وت ،يتون مقسما حسب الجنس. إال أنه

ا مستقرا عن السنوات الماضية؛ مما يظهر تحسن ،بالمائة من الحاالت 88الخاصة بالمستفيدات من النساء تانت متاحة ف: 
بصورة  اختيار المؤشراتتجزء من الجهود الرامية إلى ضمان  ةر المنطقيط( يتم إعداد أداة مؤسسية على اإلنترنت لتتبع األ4)

 متسقة خالل اإلشراف على المشروع وحتى إنجازه. بصورة دقيقة خالل التصميم وتتبعها 
قابلة إدخال مؤشرات وأهداف مخصوصة  -دال

للقياس لألنشطة غير اإلقراضية وف: جميع أطر 
 نتائج برامج الفرص االستراتيجية القطرية

تشاطر اإلدارة وجهة النظر الت: عبر عنها متتب التقييم ف: متان آخر من هذا التقرير بأن األنشطة اإلقراضية  غير موافقة.
م ف: تحقيق أهداف البرامج القطرية. إال أن اإلدارة ال وغير اإلقراضية الت: يدعمها الصندوق تعزز بعضها بعضا، وتسه

أهداف على تحقيق مدخالت نحو لة لألنشطة غير اإلقراضية )وه: تعتقد بأن هذا االقتراح المحدد إلدخال مؤشرات منفص
مع وجهة النظر هذه. فمن نهج اإلدارة المستندة إلى النتائج، يتوجب على برامج الفرص االستراتيجية  مستوى أعلى( متفق

أن تحدد مؤشرات وأهدافا قابلة للقياس لمخرجات االستراتيجيات القطرية الت: تتواءم بصورة  المستندة إلى النتائج القطرية
بالتال: تعتقد إدارة الصندوق بأن نوعية األنشطة )اإلقراضية وغير واضحة مع االستراتيجية اإلنمائية الخاصة بالمقترض. و 

اإلقراضية( يجب أن تسهم ف: تحقيق جملة مشترتة من المخرجات اإلنمائية على مستوى أعلى. وتشير الخبرة من المصارف 
أن الفصل  ل من الزمن إلىالنتائج لفترات أطو اإلنمائية األخرى متعددة األطراف الت: نفذت استراتيجيات قطرية تستند إلى 

فإنه  .المصطنع بين األنشطة القاضية وغير القاضية من خالل استراتيجيات قياس مختلفة، يؤدي إلى إقصاء األخيرة تذلك
تشير البراهين الناشئة إلى أن أثر االنخراط السياس: من  ،أيضا يحول االنتباه بعيدا عن النتائج النهائية. عالوة على ذلك

يسعى إليه الصندوق قد يتون أتبر ف: األنشطة اإلقراضية، وستضع اإلدارة حاليا اللمسات األخيرة على تعليمات  النوع الذي
، من خالل المشاورات الداخلية والتعلم من  المستندة إلى النتائج  تشغيلية منقحة لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية

 ى متعددة األطراف. اإلصالحات الجارية ف: المصارف اإلنمائية األخر 



 EB 2015/116/R.9/Add.1 

1 

 
 االستراتيجيات القطرية

 استجابة اإلدارة التوصية الثالثة لمتتب التقييم المستقل

واقعية قابلة للتحقيق إدراج أهداف  -ألف
ف: جميع برامج الفرص االستراتيجية 

 المستندة إلى النتائج القطرية

حول نهج برامج: واحد تائج نتندة إلى الستما أشير إليه أعاله فقد تم بناء برامج الفرص االستراتيجية القطرية الم موافقة.
طار للنتائج لجميع االستثمارات واألنشطة غير اإلقراضية البت نتائج مشترتة. وف: الواقع فقد تود اإلدارة  تحقيق : تسهم ف:وا 

تسلط الضوء على الحاجة إلى ضمان أن  1112-1122أن تؤتد على أن مسودة اإلطار االستراتيج: الجديد للصندوق للفترة 
تل بلد على  اتنهجاا قطرية مستهدفة ومفصلة لتوائم احتياج المستندة إلى النتائج تطور برامج الفرص االستراتيجية القطرية

 حدة تتون واقعية وقابلة للتحقيق، ومواءمتها مع السياق والبناء على نقاط قوة الصندوق وشرتائه.

تحديد برامج الفرص االستراتيجية  -باء
القطرية ألطر زمنية مغطاة وتيفية تعزيز 

ة وغير اإلقراضية مع األنشطة اإلقراضي
 بعضها البعض

تعتقد إدارة الصندوق بأن هذه التوصية يجب أن تفهم بصورة أتثر شمولية تحاجة إلى تطوير نظرية لتغيير البرامج  موافقة.
القطرية تمطلب مسبق لتحقيق النتائج. وتعتبر مسودة المبادئ التوجيهية الجديدة لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية أن هذه 

تحقيق األهداف على المستوى القطري من خالل جملة من األنشطة اإلقراضية وغير اإلقراضية الت: يتم البرامج ه: وسيلة ل
أنه مع تنفيذ سياسة المنح الجديدة فإن عمليات  بالتأتيد على . وترغب إدارة الصندوقمن الصندوقإيصالها بدعم 

خالل تقديم مدى تعزيزها لالستثمارات القائمة مقترحات المنح من  فرزب االستعراض ف: المنظمة تقوم بصورة متزايدة 
 )والعتس بالعتس(. 

وفيما يتعلق باألطر الزمنية توافق إدارة الصندوق أنه يتوجب على برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج 
ى أساس األداء(. إال أنها أن تحدد وبوضوح مددها وه: عادة ست سنوات )أي دورتين من دورات نظام تخصيص الموارد عل

لسماح بقدر من المرونة ف: ألطراف األخرى قد تعلمت الحاجة لترغب ف: اإلشارة أيضا إلى أن المصارف اإلنمائية متعددة ا
 .المستفيدة األطر الزمنية الستيعاب السياقات القطرية

أفضل "للتتاليف"  توصيفإدراج  -جيم
والموارد اإلدارية( ف:  المتوقعة )البرنامج

 جميع برامج الفرص االستراتيجية القطرية

يمتن الت: على الرغم من أن اإلدارة توافق على أهمية إعداد برامج الفرص االستراتيجية القطرية الواقعية  غير موافقة.
أمرا  الوثيقةف: تتاليف مفصل إيصالها بطريقة فعالة بالموارد المتاحة إال أنها ال توافق على أنه من المالئم وجود مؤشر 

وترغب اإلدارة ف: تسجيل أن الجهد جاٍر لوضع بعض تقديرات التتاليف األولية لبعض العمليات والمخرجات . مالئما
إجراء المشاورات إلى إعداد البرامج القطرية إلدارة المشروعات المعرضة للمشاتل. وف: سياق إعداد برامج األساسية من 

عند  ية المستندة إلى النتائج، فإن اإلدارة ال تعتقد بأنه سيتون من الحصيف االلتزام بتقديرات تاملة للمواردالفرص االستراتيج
إعداد هذه البرامج. وعلى الرغم من المحدوديات فإن هذه البرامج تحتوي بالفعل على مؤشر للموارد األساسية من 

، وه: الموارد الرئيسية لتنفيذ برامج الفرص االستراتيجية القطرية إلى تخصيص الموارد على أساس األداءمخصصات نظام 
صياغة االستراتيجية. ومن الواضح أن تتاليف تنفيذ برامج يتم تحديدها بصورة متزايدة عند موارد المنح المحتملة والت: 

ا ف: ذلك الموارد من المقترضين الفرص االستراتيجية القطرية وتحقيق النتائج المقصودة منها، تتعدى موارد الصندوق بم
يجية القطرية والشرتاء. وعالوة على ذلك فإن جزءا تبيرا من الموارد غير اإلقراضية المستخدمة ف: برامج الفرص االسترات

أي غالبا ما يجري حوار السياسات ف: سياق تنفيذ المشروعات وتعتبر تقديرات التتاليف اإلدارية مدرجة ضمن العمليات، 
بالتحديات على وجه الخصوص ف: السياقات الت: تتطلب مرونة أو ف: انخراطات أتثر تفاعلية. تذلك ترغب محفوفة 

، فإن هنالك المستندة إلى النتائج الفرص االستراتيجية القطريةبرامج اإلدارة ف: أن تشير إلى أنه وف: عملية الموافقة على 
  موجودة.رد الطموحات المواالاستعراضات للجودة لضمان أال تتجاوز 

استعراضات استتمال برامج  -دال
 االستراتيجية القطرية

توافق إدارة الصندوق على أهمية  االستفادة من النتائج واألداء على فترات مرحلية مالئمة، وغالبا بعد تل دورتين موافقة. 
ع إدارة الصندوق أن إجراء من دورات نظام تخصيص الموارد على أساس األداء بهدف ضمان التفاءة واالتساق. وتتوق

تقييمات التفؤة للبرامج القطرية على سبيل المثال البرامج الفرص االستراتيجية القطرية سوف ييسر أيضا إجراء المزيد من و 
 من خالل توفير المعلومات المطلوبة حاليا ف: التقديرات الذاتية وتقصير مدة بعثات تقص: الحقائق.

 

إعداد الحوافز وأحتام المساءلة للموظفين  -هاء
 عن الرصد والتقييم

افز للرصد والتقييم وبخاصة على تضع إدارة الصندوق بشراتة مع متتب التقييم المستقل فيه، وبصورة متدرجة حو  موافقة.
مستوى الشعب من خالل منح متافآت ميزانية للشعب الت: تعد أفضل األطر المنطقية وأفضل تقارير إنجاز المشروعات جودة 

من اإلدارة العليا بمثابة اعتراف واضح ف: سنة معينة. وسيتلقى مدراء البرامج القطرية الذين يتم اختيار مشروعاتهم متافأة 
منصة المؤسسية الت: توفر معلومات أقرب إلى الوقت الحقيق: الالصندوق إعادة إنعاش  تذلك ستحاول إدارةبعملهم. للصندوق 

 حول أداء المشروعات تحافز ألداء أفضل ووسيلة التخاذ القرارات المستنيرة ف: آن معا.  



 EB 2015/116/R.9/Add.1 

1 

 موضوع التعلم -واو

ما يتماشى مع ب، 5161اإلدارة راضية على موضوع التعلم المقترح وهو إدارة المعرفة للتقرير السنوي لعام  -11
توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ الطلب الذي تقدمت به اإلدارة و 

ت التعلم الت: من شأنها أن تسهم ف: نوعياالتوجيه حول  ل، والقاضية بأن يوفر متتب التقييم المستق5162
 تحسين األداء والفعالية. 


