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 موجز تنفيذي
عشرة من تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة  الثالثةتستعرض النسخة   -1

ات الت: خرج بها متتب التقييم المستقل ف: بشأن التوصي ها إدارة الصندوقإجراءات المتابعة الت: اتخذت
 .الصندوق

لمتابعات "منها تعتبر تقييمات  12تقييما:  25يغط: هذا التقييم ما مجموعه  عدد ونمط التقييمات المغطاة. -2
 2014 :من التقييمات الجديدة المستتملة عام 13و ،)أي دورة االستعراض الثانية أو الثالثة( "تاريخية

على  اتقييم 12و ،تقييمات مؤسسية ةفقد غطى تقرير هذا العام أربع ،نمط هذه التقييمات . أما بشأن2015و
على المستوى المؤسس: بما يل::  وتسعة تقييمات على مستوى البرامج. وتتعلق التقييمات ،المستوى القطري

( 4ستعراض(، )المن االثانية  الدورة( اإلشراف )3( تجديدات الموارد، )2)، واألوضاع الهشةالدول  (1)
 الستعراض(.من االثالثة  الدورةالتفاءة )

ف:  94استمر أخذ إدارة الصندوق بتوصيات متتب التقييم المستقل بتونه مرتفعا بحدود  وضع التنفيذ. -3
المائة، مما يؤتد على النزعة التصاعدية لألداء المالحظ ف: النسخ األخيرة من هذا التقرير. وأما النظرة 

 .توصيات على المستوى المؤسس:التوجه نحو عدد أتبر من الفتشير إلى  ،هذه النتائجالتفصيلية على 
نسبة  علىزيادة  طرأتحيث أن هذه التوصيات تتطلب إجراءات متتررة أو على مدى أطول، فقد و 

 .وتراجع نظير ف: نسبة التوصيات الت: حظيت بمتابعة تاملة ،التوصيات الجارية

 سسيةاالستجابات للتقييمات المؤ 
. تبع هذا التقييم ورقة التقييم المؤسسي النخراط الصندوق في الدول واألوضاع الهشة والمتأثرة بالنزاعات  -4

نهج بشأن استراتيجية الصندوق لالنخراط ف: البلدان الت: تعان: من أوضاع هشة، والت: عرضت على لجنة 
. وستبن: (2016أبريل/نيسان  ف:)ومن ثم على المجلس التنفيذي (، 2016ف: مارس/آذار )التقييم 

وسوف تعرض على المجلس ف:  ،االستراتيجية النهائية على التغذية الراجعة الت: وفرتها اللجنة والمجلس
الدخل، ونظام  ةتجزء من ورقة مؤسسية تتطرق للهشاشة، والبلدان متوسط 2016دورة ديسمبر/تانون األول 

 .والالمرتزية ،تخصيص الموارد على أساس األداء

بعد التقييم المؤسس: لتجديدات موارد الصندوق، تم إنشاء مجموعة  لتجديدات الموارد. المؤسسيالتقييم  -5
وترتيبة  ،ستعراض وتقدير صلة نظام القوائم ف: الصندوقف: الصندوق، ال ييرنية بقضايا التسعمل مع

عشر للموارد ومابعدها.  حادييد الموارد لفترة التجديد الوطول دورات تجد ،هيئات مشاورات تجديد الموارد
مثل  ،تذلك فقد سعت إدارة الصندوق أيضا لتعبئة موارد غير مخصصة من خالل عملية التجديد

 .تما تبنت أيضا إطارا لالقتراض السيادي ،المساهمات التتميلية غير المقيدة

جارية. ويتم تبسيط  عملية مراجعة المبادئ التوجيهية لإلشراف ودعم التنفيذ. لإلشراف المؤسسيالتقييم  -6
ما يتواءم مع مبادئ ب ،تة واضحة بين الحتومات والصندوقلية مشتر و ممارسات اإلشراف ودعم التنفيذ تمسؤ 

ولت: يتم  ،الملتية المشترتة والمحاسبة تبعا لسياسة الصندوق بشأن اإلشراف ودعم التنفيذ. وعالوة على ذلك
 تتنولوجيا ة إدارة البرامج ف: الصندوق بصورة وثيقة مع شعبةدائر  تعمل ،ربط اإلشراف ودعم التنفيذ بالنتائج

على شبتة االنترنت يمّتن من جمع البيانات عن  الت حول إعداد نظام إلبالغ مؤتمتالمعلومات واالتصا
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المشروعات ف: الوقت الفعل: من التصميم وحتى اإلشراف واإلنجاز. وسيتم عتس هذا النهج الجديد ف: 
 .2016المحدثة لإلشراف ودعم التنفيذ بحلول نهاية عام  المبادئ التوجيهية

واتخذت بعض اإلجراءات على النحو التال:: عرض ورقة  ،. تم إحراز تقدم معتبرللكفاءة المؤسسيالتقييم  -7
تقييم لألثر  22عرض تقرير موجز تجميع: عن  ،2014عن االنتقائية القطرية على المجلس التنفيذي عام 

. تنفيذ المرحلة األولى من بوابة الزبائن المتوقعة بنهاية هذا 2016 أبريل/نيساني ف: على المجلس التنفيذ
دماج المعلومات من نظام المشروعات ا  و ، 2015عمال الذتية عام العام. تما تم إعداد لوحة لعمليات األ

 .وغيرها من مصادر المعلومات المؤسسية Flexcubeومن  ،االستثمارية والمنح

. تقوم البرامج القطرية بصورة متزايدة بتأصيل الدروس والتوصيات الناجمة مستوى البرامج اإلجراءات على -8
وبخاصة فيما يتعلق باألنشطة غير اإلقراضية والرصد والتقييم. وهنالك أمثلة عن تدخالت جارية  ،عن التقييم

رفع سوية نظام إدارة النتائج  (1وه:: ) ،لتحسين الرصد والتقييم تم إعدادها تجزء من إطار الفعالية اإلنمائية
( 3طر المنطقية؛ )بما ف: ذلك األ ،( تحسين األدوات الرئيسية للقياس واإلدارة ألغراض النتائج2واألثر؛ )

( تعزيز مهارات الرصد 4إيجاد عملية لتتبع النتائج بالوقت الفعل: من خالل نظم تتنولوجيا المعلومات؛ )
طار لمنح الشهادات؛ الرصد و ل مناهج محددة لتقدير األثر و بلدان األعضاء من خالالوالتقييم ف:  التقييم وا 

 م.ألنشطة الصندوق بغرض تعظيم التعل( استخدام تقديرات أتبر لألثر 5)

جهود الت: بذلها متتب التقييم المستقل مؤخرا لزيادة الصفة المع أن إدارة الصندوق تعترف ب. التوصيات -9
ن تجمع عددا أتبر ألير إلى أن هذه التوصيات غدت أتثر تعقيدا وتميل إال أنها تش ،العملية ف: توصياته

واإلبقاء على مستوى عال من الشفافية والمحاسبة ف:  ،توصياتلمن اإلجراءات الفرعية. وبغية تيسير تنفيذ ا
ييم متابعة إجراءات اإلدارة، تقترح إدارة الصندوق إيجاد صيغة للتوصيات تناقش ويتفق عليها مع متتب التق

 .المستقل

أيضا إلى عدد وتنوع التقييمات الت: أجراها متتب التقييم المستقل وتبعاتها على المنظمة  اإلدارةوتشير  -10
توصية يتم التطرق لها تل  158أي بحدود ، 2016-2006توصية بين عام:  1933والت: نجم عنها  ،تتل

ا معمقا ف: عدد منتجات وتوصيات التقييم وه: تتطلب تفتير  ،. وتعتبر هذه األرقام هامة2006عام منذ عام 
ر إدارة الصندوق عاليا التحليل المستقل والتوصيات الت: المستقل الت: يخرج بها متتب التقييم المستقل. وتقدّ 

حاجة لترشيدها ف: المستقبل لضمان أن تتم موازنتها بقدرات موظف: اليخرج بها المتتب، ولتنها تؤتد على 
 .فيةالصندوق وموارده التا
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 تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

 المقدمة والمنهجية -أوال 

 ،يعد تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة بمثابة أداة هامة للتعلم والمساءلة -1
ويقوم بإبالغ تل من  ،تقييم المستقلوهو يستجيب للتوصيات الناجمة عن التقييمات الت: أجرها متتب ال
 .لجنة التقييم والمجلس التنفيذي عن وضع تنفيذ اإلجراءات الموصى بها

اإلجراءات الت: اتخذتها اإلدارة  توصيات التقييم وتدابير اإلدارة يتتبع تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ -2
 :استجابة للتوصيات من خالل األدوات التالية

 ات المؤسسية، االلتزامات الت: تتخذها إدارة الصندوق ف: استجابات اإلدارة،بالنسبة للتقييم (أ )
ستخدم اتفاقات نقطة اإلنجاز الت: يبرمها الصندوق وممثلو وبالنسبة لتقييمات البرامج القطرية، ت   (ب )

 الحتومات المعنية لتتبع إجراءات المتابعة الت: اتفق الموقعون على تنفيذها؛
المشروعات، فقد وضع تقرير هذا العام الئحة بالتوصيات الموجهة بصورة  وبالنسبة لتقديرات أداء (ج )

تنفيذ مخصوصة للصندوق. ونتيجة للمناقشات الت: أجريت حول تقرير رئيس الصندوق عن وضع 
 فإن 2015من عام  ء  وبد، 1تقييموتدابير اإلدارة ف: الدورة الرابعة والثمانين للجنة ال التقييمتوصيات 

المأخوذة من نصوص تقديرات أداء المشروعات. ولم يتم إدراج إال التوصيات  أيضاالتقرير يغط: 
 ،هة مباشرة للصندوق )ألن الحتومات ال توقع حاليا على تقييمات أداء المشروعاتالتقارير والموج
(. وقد تضمنت النسخة الثانية من دليل التقييم يمتن أن تتون عرضة للمساءلة عليهاوبالتال: ال 

، أحتام استجابات إدارة الصندوق 2015طلقها متتب التقييم المستقل ف: ديسمبر/تانون األول الت: أ
أداء المشروعات السبعة الواردة ف: تقرير  تقديراتلتقديرات أداء المشروعات. ويتضمن اثنان من 

تذلك يتضمن تقرير هذا العام أيضا استجابات للتوصيات على  .اإلدارةاستجابة من  2016عام 
وتعليقات متتب التقييم على  2من التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق 2014سخة عام ن

 3.الفعالية اإلنمائية للصندوق عن 2014تقرير عام 

تقييما تم  25، 2016يغط: تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام  -3
تغطيتها ف: النسخ  تحت 12قل، منها ارة الصندوق ومتتب التقييم المستاختياره بصورة مشترتة من قبل إد

  5تالتال:: 2015و 2014 :عام استتمل تقييما جديدا 13و 4السابقة من التقرير )أي متابعة تاريخية(

                                                      
1  EC 2014/84/W.P.4  
2  EB 2014/113/R.8/Add.1/Rev.1. 
3    EB 2014/113/R.11+Add.1 
تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة المرحلة الثالثة من المتابعة التاريخية للتقييم  ف: هذا العام يغط: 4

من التقييم المؤسس: لسياسة اإلشراف ودعم التنفيذ ف: المؤسس: لتفاءة الصندوق ولتفاءة العمليات الت: يمولها الصندوق، والدورة الثانية 
الصندوق والدورة الثانية من استعراض تقييمات على المستوى القطري ومستوى البرامج المصنفة على أنها لم تحظ بمتابعة تاملة ف: تقريري 

 .2014-2013عام: 
تجابات اإلدارة عليها أو مع االتفاقات عند نقطة اإلنجاز الموقعة وه: تتضمن تقييمات البرامج القطرية والتقييمات المؤسسية إما مع اس 5

  وتقديرات أداء المشروعات المنشورة قبل هذا التاريخ. 2015يونيو/حزيران  30قبل 
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المتأثرة و الصندوق ف: الدول واألوضاع الهشة  ( تقييم إلنخراط1: )قييمات مؤسسيةت ةأربع (أ )
( التقييم المؤسس: لسياسة اإلشراف 3)؛ 7قييم المؤسس: لتجديدات موارد الصندوق( الت2)؛ 6بالنزاعات

المؤسسية للصندوق وتفاءة ( التفاءة 4)؛ 8ودعم التنفيذ ف: الصندوق )الدورة الثانية من االستعراض(
 ؛9العمليات الت: يمولها الصندوق )الدورة الثالثة من االستعراض(

غانا، مدغشقر، عددة القوميات، الصين، : جمهورية بوليفيا المتوه: ،ةامج قطريا لبر تقييم اثنا عشر (ب )
من الثانية  الدورة) فييت نام، واليمنجمهورية تنزانيا المتحدة، ، ، أوغندا، رواندامال:، نيبال

  ؛زامبيا ،(الستعراضا
 ؛ياالسودان، وترترواندا، ، ، باتستانالمغربألبانيا، الهند، ف:  سبعة تقديرات ألداء مشروعات (ج )
 .الستعراض(من االثانية  الدورةللبرازيل وغانا ) تقييمان مرحليان (د )

وبما يتماشى مع السنوات السابقة، يصنف هذا التقرير التوصيات وفقا ألربعة  ،وبهدف تيسير التحليل   -4
 :معايير

وأما  الذي يشير إلى التيان الذي تستهدفه التوصية والمسؤول عن تنفيذها ف: المقام األول.المستوى.    -5
 :المستويات فه: عادة على النحو التال:

  سلطات المشروع؛ 
 الصندوق على المستوى القطري، بالشراتة مع الحتومات؛ 
  الحتومية ف: البلد الشريك؛والمؤسسات السلطات 
 الصندوق على المستوى اإلقليم:؛ 
 .:الصندوق على المستوى المؤسس 

 اسة التقييم المعدلة ف: الصندوق:يوزع هذا التصنيف التوصيات وفقا لسيالطبيعة.   -6

 إذا تانت تقترح اتخاذ إجراء محدد؛توصيات تشغيلية ، 
 إذا تانت تقترح نهجا  أو مسارا  للعمل؛توصيات استراتيجية ، 
  الت: يستهدي بها الصندوق إذا تانت ترتبط بالمبادئ ،توصيات سياساتية. 

مجاالت عريضة، وه::  ستةهو يتخلل يجمع هذا التصنيف التوصيات حسب الموضوع، و  الموضوع.   -7
دارة المشروعات، و االستهداف والتمايز بين الجنسين، والمجاالت التقنية،  األنشطة غير اإلقراضية، و ا 

 مجاال فرعيا. 31والمواضيع الشاملة. ويتم تقسيم هذا الفئات بصورة إضافية إلى 

 (ة عبر الدوائر بالنسبة للتقييم المؤسس:واألشخاص المرجعيون ذوي الصل)وما أن تستجيب الفرق القطرية   -8
 حدث وضع لتنفيذ التوصيات حتى يتم تقدير درجة االمتثال باستخدام المعايير التالية:أل

   التوصيات مدرجة بالتامل ضمن المرحلة الجديدة/تصميم األنشطة الجديدة، متابعة كاملة :
 الصلة؛ والعمليات أو البرامج، والسياسات والمبادئ التوجيهية ذات

                                                      
6 EB 2015/114/R.4. 
7  EB 2014/111/R.3/Rev.1. 
8  EB 2013/109/R.6.  
9  EB 2013/108/R.3/Rev.1. 
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 تم الشروع ف: التدابير وفقا للتوجه الموصى به؛ :جارية 
 تمت متابعة التوصيات بصورة جزئية، مع امتثال اإلجراءات للمسوغات الواردة ف: التوصية؛: جزئية 
 وه: التوصيات الت: سيتم إدراجها ف: المشروعات والبرامج القطرية، أو برامج بعد لم يحن وقتها :

 القطرية، أو السياسات الت: ستصمم أو تستتمل فيما بعد؛ الفرص االستراتيجية
  توصيات لم يتم االمتثال لها إما بسبب الظروف المتغيرة ف: التنمية الق ْطرية أو : قابلة للتطبيقغير

 بسبب سياقات التسيير المؤسس: ف: الصندوق، أو ألسباب أخرى.
  :توصيات تعذرت متابعتها؛معّلقة 
  التوصيات الت: لم تحظ بموافقة إدارة الصندوق أو الفريق القطري المعن: أو : وه: غير متفق عليها

 الحتومة.
وهو المجلد األول من تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير  ،يوفر هذا التقرير  -9

لة . وقد تمت هيتإال أنه يشير إلى القضايا الناشئة الرئيسية ،اإلدارة، موجزا إلجراءات المتابعة المتخذة
( ج؛ )وضع التنفيذ ومدى االمتثال( ب؛ )ومحتواه لتقييم( تغطية اأالتال:: )على النحو  المقطع الثان:

( االستجابات لتوصيات هستجابات للتقييمات المؤسسية؛ )الا( د؛ )الترتيز ومجاالتالمواضيع الرئيسية 
فهو يعرض االستنتاجات والتوصيات. ف: ، 3ر . وأما المقطع األخيوموضوع التعلم متتب التقييم المستقل

المجلد الثان: المرفق قائمة بإجراءات يوفر  ،حين ترد تعليقات متتب التقييم المستقل ف: الملحق األول
 .المتابعة الفردية المتخذة استجابة لتل توصية من التوصيات الت: يغطيها التقرير

 وضع تنفيذ التوصيات -ثانيا 

 ومحتوياته نطاق التقييم -ألف 
تقييما أجري على  21تقرير هذا العام ، يغط: إضافة إلى التقييمات المؤسسية األربعة. التوزيع اإلقليمي  -10

قليم إأفريقيا الشرقية والجنوبية، وخمسة من  إقليمبما ف: ذلك ستة من  ،المستوى القطري/مستوى المشروعات
قليم أفريقيا الغربية إ منآسيا والمحيط الهادي، وثالثة  قليمإ منالشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا، وخمسة 

 .قليم أمريتا الالتينية والتاريب:إ منوالوسطى، واثنين 

اتثر  45توصية ) 173مجموعه  استعرض التقرير وضع تنفيذ ما. عدد التوصيات الناجمة عن كل تقييم  -11
اإلحدى  ةمن تقييمات البرامج القطري 83منها من التقييمات المؤسسية األربعة، و 53من العالم الماض:(، 

ن لألثر. وأما وسط: عدد التوصيات لتل يتقديرات ألداء البرامج، وثالثة من تقييم ةمن سبع 31عشر، و
لتل تقدير من  3وحوال:  ،بالنسبة لتقييمات البرامج القطرية 8إلى  7نمط من أنماط التقييم فيتراوح بين 
التقرير فقط عن التوصيات الت: لم تحظ  غيبلّ تعلق بالمتابعة التاريخية، تقديرات أداء المشروعات. وفيما ي

األثر، وتقييمين من التقييمات  يم:وعدد التوصيات أصغر نسبيا ف: حالة تقي ،بمتابعة تاملة حتى اآلن
 المؤسسية، وسبعة من تقييمات البرامج القطرية.

 14إجراء بالنسبة للتقييم المؤسس: للهشاشة، و 12عن غ التقرير وأما فيما يتعلق بالتقييمات المؤسسية، يبلّ  -12
 8و ،إجراء بالنسبة للتقييم المؤسس: عن التفاءة 22الموارد، و لتجديداتإجراء بالنسبة للتقييم المؤسس: 
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خروج بعدد أقل من السع: للشراف. وعلى وجه العموم، تم التأتيد على بالنسبة للتقييم المؤسس: عن اإل
 استمرارمما هو ملحوظ ف: السنوات السابقة. وعلى الرغم من  ،التقييم المستقلالتوصيات من متتب 

 .متتاملةلتوصيات الت: يستمر متتب التقييم المستقل بعرضها تحزمة لفصل االمتابعة الشاملة 

ة توصية منبثق 63ثانية أو ثالثة. وهنالك  دورةف:  اتقييم 12تم استعراض  ،وفيما يتعلق بالمتابعة التاريخية -13
 عن تقييمات تغط: متابعة تاريخية.

تنقسم المسؤولية عن المتابعة بين المستويين القطري والمؤسس: للصندوق  المستوى المعطى للمتابعة.  -14
ف:  32(. ويتوجب متابعة جميع التوصيات الست وخمسين الواردة من التقييمات المؤسسية )1)الجدول 

 .المائة من اإلجمال:( على المستوى المؤسس:

 لية بالنسبة لجميعو إيالء المسؤ تم  فقد، المشروعاتتقديرات أداء لتقييمات البرامج القطرية و وأما بالنسبة  -15
للفرق القطرية بالتنسيق مع السلطات الحتومية ذات الصلة. ومن بين تقديرات أداء  تقريباالتوصيات 

ه: جميعها منوطة بالصندوق على وبالتال: ف ،المشروعات، لم يتم اختيار إال التوصيات الموجهة للصندوق
وهنالك القليل من التوصيات . من األحوال بأي حال لحتومات وحدهابا منوطةوليست  ،المستوى القطري

عملية الالمرتزية بما يتعدى الفرق القطرية وى المؤسس: والت: تتعلق أساسا بالمنوطة بالصندوق على المست
 .سيمأدناه هذا التق 1ويعرض الجدول  اإلفرادية.

  1الجدول  

 حسب نمط التقييم ومستواه 2016عدد التوصيات في تقرير عام 

التقييمات  
 المرحلية

تقديرات  
أداء 

 المشروعات

تقييمات  
البرامج 
 القطرية

التقييمات 
 المؤسسية

المجموع  
 )عدد(

المجموع )نسبة  
 مئوية(

 34 59 56 2 1 - المستوى المؤسس: للصندوق  

 66 114 - 81 30 3 طري/الحتوماتمستوى البرامج الق

 100 173 56 83 31 3 المجموع )عدد( 

  100 32 48 18 2 المجموع )نسبة مئوية(

 

ف: المائة( ألن معظم اإلجراءات  66تعد الغالبية العظمى من التوصيات استراتيجية ) .طبيعة التوصيات  -16
نسبة فإن ف: المائة(،  15) ارنة بالعام الماض:مقو  .مؤسسية وتقييمات البرامج القطريةنابعة عن التقييمات ال

. المشروعاتعلى مستوى  تف: المائة( نظرا لعدد التقييما 26اإلجراءات التشغيلية الموصى بها أعلى )
( الت: تانت تغط: التوصيات 2012و 2013، 2014ويتفق ذلك أتثر مع النسخ السابقة من التقرير )

 10 ائة من اإلجمال:.ف: الم 30التشغيلية فيها ما يتجاوز 

 وضع التنفيذ: مدى االمتثال -باء 
أدناه، وهو يتضمن أيضا  2ف: الجدول  2016المدرجة ف: تقرير عام  173يرد مدى متابعة التوصيات الـ  -17

 المتابعة التاريخية.

                                                      

 لحق الثان: لتوزيع التوصيات على أساس المستوى والطبيعة.من الم 1انظر الجدول   10
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  2 الجدول
 (2016وضع تنفيذ توصيات التقييم )تقرير 

 المستوى
 جارية  متابعة تاملة  

متابعة  
 جزئية

لم يحن  
 وقتها بعد

غير قابلة  
 معلقة  للتطبيق

لم يتم  
االتفاق 
 عليها

المجموع  
 )عدد(

 59 1 - - - - 40 18 المستوى المؤسس: للصندوق 

المستوى القطري 
 114 1 2 7 - - 43 61 للصندوق/للحتومات

 173 1 2 7 - - 83 79 المجموع )عدد( 

 100 1 1 4 - - 48 46 المجموع )نسبة مئوية( 

 

حيث  ،المالحظة العام الماض: وقد تم التأتيد بالفعل على االلتزام القوي بتنفيذ توصيات التقييم المستقل -18
ف: المائة من التوصيات بمتابعة تاملة أو أنها جارية. وتان عدد التوصيات الت: حظيت بمتابعة  94 حظ:
العدد األتبر للتوصيات الت: تمت  بسببو  ،أنه من على الرغم ،(77( أعلى من العام الماض: )79)تاملة 

وتعتس الفئتان "متابعة تاملة" (. ف: المائة 46أدنى )من نسبة مئوية ه:  يوازيها تغطيتها هذا العام، فإن ما
العادة ف: طبيعة المتخذة، وأما االختالف فيتمن ف: معتبرة والواضحة الجراءات اإلو"متابعة جارية" 

 .متتررة أو طويلة األمد على أنها جاريةحيث تصنف اإلجراءات ال ،التوصيات

 .وأما التوجه التصاعدي ف: األداء الذي لوحظ ف: العام الماض:، فقد تأتد ف: نسخة هذا العالم من التقرير -19
 .2006ويوضح الشتل البيان: أدناه التوجه ف: االمتثال منذ 

  1الشتل  
 توجهات االمتثال طويلة األمد

 
( آليات 2) ؛( اتباع اإلدارة لمتابعات أتثر نشاطا ف: جميع الشعب1التوجه: ) وهنالك أسباب متعددة لهذا -20

( ساعدت المتابعة 3) ؛ضمان الجودة الت: تول: اهتماما أتثر انتظاما للدروس الناجمة عن التوصيات
 بالمقام األول بمتابعة تاملة على زيادة االمتثال. تاريخية للتوصيات الت: لم تحظال
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مقارنة بتلك الت: تحظى بمتابعة تاملة، فيمتن تفسيرها  ،زايد للتوصيات الت: يعد تنفيذها جارياوأما العدد المت -21
 ،وه: التقييمات الت: يغطيها التقرير ،بسبب تراجع عدد التقييمات على مستوى المشاريع مع مرور الوقت

طبيعة  تسمحية النمطية، مقارنة بتقييمات البرامج القطرية والتقييمات على المستوى المؤسس:. ومن الناح
ف: حين أن تنفيذ التوصيات على  ،التوصيات على مستوى المشروعات بمتابعة أتثر آنية واستتماال

وه: ما يتم تصنيفه على أنه تنفيذ  ،المستوى القطري والمؤسس: تتطلب إجراءات إما متتررة أو طويلة األمد
 11جار.

وصيات التقييم السنوي لتقرير رئيس الصندوق عن وضع ت ف: االستعراض "المتابعة التاريخية"وتسمح فئة  -22
وبالتال: يتون تنفيذها  ،رصد التوصيات الت: تتضمن إجراءات تتعلق بإصالحات مستمرةوتدابير اإلدارة، ب

متتررا أو طويل األمد. وف: هذا العام، غطى التقرير الجولة الثالثة من المتابعة التاريخية للتقييم المؤسس: 
اءة، والجولة الثانية بالنسبة للتقرير المؤسس: عن اإلشراف، والجولة الثانية عن استعراض التف بشأن

تاملة ف:  ةبمتابع والت: صنفت على أنها لم تحظ ،وعاتتقييمات على المستوى القطري أو مستوى المشر ل
زمنية تتراوح على فترة البرامج إدارة دائرة  :بق، ست  . وف: السنوات القادمة2014وتقرير عام  2013تقرير عام 

 للسماح للبرامج أو السياسات بالنضج، وبالتال: السماح للتطرق للتوصيات.سنوات  بين سنتين إلى ثالث

 .بالتامل متابعتها تمتأمثلة عن التوصيات الت: وترد أدناه    -23

لتفاءة استجابة للتوصية الت: وردت ف: االستعراض المؤسس: . التوصيات التي تمت متابعتها بالكامل -24
القطرية المستندة إلى االستراتيجية الفرص اض وتحديث للمبادئ التوجيهية لبرامج الصندوق للقيام باستعر 

طلوب إعداد مثل هذا البرنامج من المأنه  اتخاذ القرار ف: لوالنتائج ف: الصندوق، بما ف: ذلك معايير 
. 2015المعدلة ف: ديسمبر/تانون األول  )مثال البرامج القطرية الصغيرة(، تم إصدار المبادئ التوجيهية

جميع البلدان الت: يحافظ فيها الصندوق على انخراط تتطلب وبناء على هذه المبادئ التوجيهية الجديدة، 
وثيقة  إعداد ،عوضا عن ذلك ،إلى النتائج. ويمتن ةفرص االستراتيجية القطرية المستندللامج إعداد بر نشط 

( ف: ظل ظروف خاصة، تأن تتون مخصصات البلد المعن: بموجب نظام أقصر )مذترة استرتيجية قطرية
 ن ذلك.أقل مدوالر أمريت: أو  ماليين 5تخصيص الموارد على أساس األداء 

وه: تتضمن اإلجراءات قيد التنفيذ حاليا، وتنطوي عادة على عمليات طويلة األمد.  التوصيات الجارية. -25
لمؤسس: عن تفاءة الصندوق إلعداد وتنفيذ أدوات أتثر استجابة واستجابة للتوصية الواردة ف: التقييم ا

للبلدان متوسطة الدخل، فقد عرضت إدارة الصندوق تحديثا عن انخراطه مع البلدان متوسطة الدخل على 
التزمت إدارة الصندوق بالسع: لبذل  ،وبموجب هذا التحديث .2016المجلس التنفيذي ف: أبريل/نيسان 

متوسطة الدخل من خالل توليفة من المنتجات الصندوق ف: البلدان  طميق انخراوتعجهود جارية لتعزيز 
واالنخراط  ،مستردة التتاليفعملة واحدة، والمساعدة التقنية قراض بمثل: اإل ،والخدمات المعرفية والمالية

دارة المعرفة الث:. ويتم حاليا والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الث ،السياسات: على المستوى القطري، وا 
إعداد اإلجراءات الخاصة بالمساعدة التقنية المستردة التتاليف بغية توسيع استخدامها. وهنالك ورقة مؤسسية 

                                                      

انظر الملحق الثالث للرجوع إلى أرقام استعراض تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لفترة  11
 اإلقليم، ونمط التقييم.و  سنة حسب المستوى، 11
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والبلدان الت: تعان: من أوضاع هشة، ونظام تخصيص  ،عن انخراط الصندوق مع الدول المتوسطة الدخل
 .2016جلس التنفيذي ف: ديسمبر/تانون األول على الم ستعرضوالالمرتزية  ،الموارد على أساس األداء

نهما معلقتان ن من تقييم البرامج القطري ف: اليمن تم تصنيفهما على أهنالك توصيتا. التوصيات المعلقة -26
ما يعن: أنه ال يمتن متابعتهما. وتم تعليق حافظة المشروعات ف: اليمن بسبب الوضع األمن: ف: البالد م

روف قاهرة، تذلك فقد تم إغالق المتتب القطري ف: البالد. ولم يتم السماح بسبب ظ 2015منذ مايو/أيار 
الستئناف إعداد البرنامج القطري  اتخاذ الترتيباتبإيفاد أي بعثة إلى البالد. وما أن يتحسن الوضع حتى يتم 

ة قطرية( وهو فرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج أو مذترة استراتيجيلل)سواء على شتل برنامج 
 حيث يتم إدماج توصيات تقييم البرنامج القطري.، 2013ما بدأ عام 

. الظروفوه: تتضمن التوصيات الت: لم تعد قابلة للتطبيق بسبب تغير  قابلة للتطبيق.التوصيات غير   -27
أداء  وتأت: من تقدير ابلة للتطبيق ف: تقرير هذا العام،وهنالك سبع توصيات تم تصنيفها على أنها غير ق

قراض الحالية مشروع ف: ألبانيا، ألن ألبانيا لم تؤتد بعد اهتمامها باالقتراض من الصندوق ف: دورة اإل
ألن و (، ولن تتون هناك أي مشروعات جديدة ف: ألبانيا ف: فترة التجديد العاشر للموارد. 2016-2018)

ون قابلة للتطبيق على الفور فإن المخرجات الت: نجمت عن تقدير أداء المشروع لن تت ،الوضع تذلك
تصميم مشروعات ف: بلدان لها بالنسبة أللبانيا. إال أن التوصيات سيتم تطبيقها إلى الحد الممتن عندما يتم 

ف: ظل  ات، وسوف تؤخذ بعين االعتبار ف: حال تلقت ألبانيا أية مخصصسودمماثلة مثل الجبل األ حوافظ
 شروع جديد يتم تصميمه.نظام تخصيص الموارد على أساس األداء لم

مال: بإيقاف مبتر للمشروعات ف: أوصى تقييم البرنامج القطري . التوصيات التي لم يتم االتفاق عليها -28
الموارد بعد االنقالب الذي لى الت: يمولها الصندوق ف: شمال البالد نظرا للنزاعات ومخاطر االستيالء ع

معا االستمرار ف: دعم المستفيدين من المشروع من  . إال أن الصندوق وحتومة مال: قررا2012جرى عام 
 حدة األخرى. وتان هذا الدعم حاسماخالل جهات فاعلة ومنظمات غير حتومية محلية ووتاالت األمم المت

 لتحسين وضمان استدامة المشروع.

توصية أو أنها قد حظيت بمتابعة جزئية. وهناك  ،لم يتم تصنيف أية توصية على أنه لم يحن وقتها بعد  -29
واحدة من التقييم المؤسس: لتفاءة الصندوق بشأن توسيع نطاق وحدة معالجة الصرف ف: نيروب: بحيث 

 الت: حدثت  قليم، والت: أعيد تصنيفها على أنها جارية بسبب التغييراتتغدو مرتتزا المرتزيا ف: اإل
 الوسطىفريقا الغربية و قليم: أإقليم: ف: نيروب: يغط: حاليا تل من متتب اإلال. ومع أن 2016عام 

حاسبة ف: موال إلدارة المالية ضمن شعبة المراقبوحدة لخدمات ا ، إال أن إيجادالجنوبيةوأفريقيا الشرقية و 
تم معالجتها ف: اليم سوف تقيع عمليات إدارة القروض لجميع األالصندوق يتعدى مجال التوصية ألن جم

 المقر ومتتب نيروب:.

 مجاالت التركيز :المواضيع الرئيسية -جيم 
تنفيذ توصيات التقييم وتدابير تقرير رئيس الصندوق عن وضع  يصنفباإلضافة إلى تقدير درجة االمتثال،  -30

أيضا التوصيات حسب الموضوع. ويسمح مثل هذا التصنيف إلدارة الصندوق بتحديد التوجهات اإلدارة 
مجاال  31 ضمنتم تصنيف التوصيات  وقد عالوة على المجاالت الت: تتطلب اهتماما مخصوصا. ،الناشئة



 EB 2016/118/R.10 

8 

عريضة. وتم تحديث الئحة الموضوعات لتتضمن موضوعين ناشئين جديدين مواضيعيا ضمن ستة تجمعات 
 تجديد الموارد، والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:. :وهما

 ف: حين يعرض الملحق الثان: التفاصيل. ،ويمتن إيجاز النتائج أدناه -31

  3الجدول  
 وصيات التقييم حسب الموضوعت

 النسبة المئوية المجموع المجاالت المواضيعية 

 9 16 االستهداف والتمايز بين الجنسين 

 14 24 المجاالت التقنية )إدارة الموارد الطبيعية، القطاع الخاص، إلخ( 

 31 54 إلخ( ،إدارة المشروعات )الرصد والتقييم 

دارة المعرفةاألنشطة غير اإلقراضية )ال   17 30 (، إلخشراتات، واالنخراط السياسات:، وا 

 17 29 لخ(إمواضيع عامة )المنح، التفاءة، االستدامة، برامج الفرص االستراتيجية القطرية،  

 12 20 والموارد البشرية( ، القضايا المؤسسية )تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 100 173 المجموع

قراضية". وحين ه: "إدارة البرامج" و"األنشطة غير اإلعية تترارا ف: تقرير هذا العام واضيوأتثر المجاالت الم -32
 ،(17بأتثر عدد من التوصيات ه: قياس النتائج والرصد والتقييم ) تالمواضيع اإلفرادية الت: حظي

يل مثل (. تذلك هنالك مواضيع أخرى ناجمة عن التحل12ص واألسواق )(، والقطاع الخا14واالستهداف )
رساء الشراتات واالنخراط السياسات: )  توصية(. 11الحضور القطري وا 

 .التوصيات بشأن المواضيع/التوصيات ف: أتثر المواضيع تترارا عن متابعةويرد أدناه عرض ألمثلة  -33

إدارة الصندوق بإجراءات لتبسيط نظام التقييم الذات: ف: الصندوق تجزء من إطار  بادرت. الرصد والتقييم -34
( توسيع نطاق نظام قياس النتائج واألثر 1فعالية اإلنمائية. ومن األمثلة على اإلجراءات المتخذة مايل:: )ال

بما ف: ذلك األطر  ،حراز النتائجإ( تحسين األدوات الرئيسية للقياس واإلدارة ألغراض 2) ؛ف: الصندوق
( تعزيز 4) ؛المعلومات تتنولوجيال نظم ( إيجاد عمليات لتتبع النتائج ف: الوقت الفعل: من خال3) ؛المنطقية

طار إلصدار الشهادات بشأن تقدير األثر المهارات الرصد والتقييم ف:  بلدان األعضاء من خالل مناهج وا 
 ( النظر ف: تقديرات أوسع ألنشطة الصندوق بهدف تعظيم التعلم.5) ؛والرصد والتقييم

التبيرة المبذولة تحسن ف: نظام رصد عن الجهود وعلى الرغم من التحديات، نجم  ،على مستوى البرامج  -35
الزراعة عالية القيمة مشروع  أدخلف: الحوافظ جميعها. وف: نيبال على سبيل المثال،  وتقييم المشروعات

قوم بقياس ستند إلى األلواح الرقمية بقاعدة بيانات مؤتمتة يينظام جمع بيانات  ف: مناطق الهضاب والجبال
 ويتم إدخاله اآلن على المشروعات الجديدة. ،والمبيعات والدخل لتل أسرة مستفيدةنتاج واالستهالك اإل

فإن استراتيجية االستهداف ف: برنامج الفرص  ،بما يتسق مع توصيات تقييم البرنامج القطري. االستهداف -36
من  مجاال 14( 1رتز على: )توس ،اآلن، قيد اإلعداد 2020-2016االستراتيجية القطرية للصين للفترة 

سوف يتم استهداف القرى  ،الوطنية هذه ( وضمن مجاالت األولويات2) ؛مجاالت أولويات الفقر الوطنية
( إدخال 3) ؛المناطق النائية جدا(ف: الفقيرة الت: تتمتع بإمتانيات لإلنتاج وبأسواق محتملة )ليس بالضرورة 
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بغض النظر عن وضع الفقر  ،فين ف: القرىواألقليات االثنية ضمن الستان المستهد ينالنساء والشباب الريفي
 الذي يعيشون فيه.

بين  األعمال الت: تتسم بالمساواة شراتاتدعم  الصندوق ف: استمر ،روانداف:  القطاع الخاص واألسواق.  -37
وهنالك الناجحة ف: قطاع: الشاي والبن.  الخبراتمع  ما يتماشىبالمشروعات الخاصة وصغار المنتجين، 

والت:  تعزيز الدخول الريفية من خالل الصادراتاإلنتاجية للشاي المدعومة بمشروع ات عدد من التعاوني
، وبالتال: المشارتة ف: إدارة معاملها سهم شرتات تجهيز الشاي ذات الصلةبدأت تتتسب حصصا من أ

ية تنموزيادة دخولها من خالل الحصول على عوائد من األرباح. ويعد ذلك ابتتارا هاما بدأ مع مشروع 
ويتوقع أن يتم توسيع نطاقه بموجب  ،المحاصيل النقدية والتصديرية ف: قطاع أصحاب الحيازات الصغيرة

مساندة أنشطة األعمال الزراعية وما بعد ومشروع  تعزيز الدخول الريفية من خالل الصادراتمشروع 
قطاع العام والقطاع لايروج أيضا للشراتات بين المنتجين و سآخر قيد التصميم  وهنالك مشروع .الحصاد

 الخاص بشأن تنمية سالسل القيمة.

تعزيز الحضور القطري مستقل ف: تقرير هذا العام أساسا بتتعلق توصيات متتب التقييم ال. الحضور القطري -38
للصندوق مع توفير المزيد من الموارد المالية والبشرية اإلضافية لضمان انخراط فعال ف: تل من األنشطة 

 2014اإلقراضية. وقد تم بالفعل ندب مدير البرنامج القطري ألوغندا ف: أغسطس/آب  اإلقراضية وغير
وحصل على مرتبة ممثل قطري. أما ندب مدير البرنامج القطري للصين فهو مازال بانتظار توقيع اتفاقية 

ة الحالية استراتيجية الالمرتزيرنامج القطري لمدغشقر ف: أعقاب البلد المضيف. وسيتم أيضا ندب مدير الب
الذي يقوده حاليا موظف للبرنامج  ،متتب القطري لمدغشقرالف: إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية، وسيشتل 

 جزءا من مجمع يغط: تال من موزامبيق والدول الجزرية ف: المحيط الهندي. ،القطري

ذي ف: على المجلس التنفي ستعرضوتعمل إدارة الصندوق حاليا على خطة مؤسسية المرتزية   -39
متوسطة الدخل، ونظام ، والبلدان تجزء من ورقة مؤسسية حول الهشاشة 2016ديسمبر/تانون األول 

التطرق للقضايا الحاسمة مثل  ألداء والالمرتزية. ويتوقع من الخطةتخصيص الموارد على أساس ا
لناجمة عن التقييم ستجيب للتوصيات األولية ا، تذلك ستالالمرتزية الفعالة مع عتس الخصوصيات اإلقليمية

 المؤسس: الحال: لالمرتزية.

، يتم بناء القدرات ضمن شعبة السياسات والمشورة التقنية المؤسس:على المستوى . االنخراط السياساتي -40
وشعبة البيئة وتغير المناخ لدعم وضمان الترتيز السياسات: لبرامج الفرص االستراتجية القطرية وتصميم 

السياسات الوطنية مع عدة مدراء البرامج القطرية لالنخراط ف: عمليات المشروعات، عالوة على مسا
األموال توفير حاليا ويتم  ،قة نهج لدعم العمليةقد طورت شعبة السياسات والمشورة التقنية ور الحتومات. و 

ون مع المترسة للفرق القطرية لتمويل منتجات معرفية ذات صلة بالسياسات وترتبط بالبرامج القطرية. وبالتعا
دارة المعرفة تقوم دائرة إدارة البرامج برفع سوية نظام قياس النتائج ف: الصندوق للتمتين  ،دائرة االستراتيجية وا 

 من تقدير أداء الصندوق ف: مجال االنخراط السياسات:.

أما ف: البلدان الت: تمتلك متتبا قطريا، فقد أثبت الصندوق أنه ف: موقع أفضل لالنخراط ف: عمليات  -41
ياساتية بصورة أتثر فعالية. فف: زامبيا، يوفر البرنامج القطري الحال: دعما قويا للتنمية المؤسسية س

ف:  تتم متابعةبما ف: ذلك التمويل الريف: واألعمال الزراعية. وف: الهند،  ،والسياساتية ف: مجاالت عديدة
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عالية التغذوية الترويج للمدخالت بما ف: ذلك  مشروع دعم سبل العيش المتتاملة،قضايا سياساتية بموجب 
 القيمة مثل الدخن والبقوليات ف: برنامج التغذية الرئيس: للحتومة.

تغطية موضوع التمايز بين الجنسين على وجه  ، تمتمن التقرير ف: نسخة هذا العام. التمايز بين الجنسين -42
التمايز بين الجنسين الخصوص بتوصية واحدة فقط. وف: بعض الحاالت تانت التوصيات ذات الصلة ب

متأصلة ف: إجراءات مقترحة لالستهداف، ولتن السبب األساس: لهذا الوجود المنخفض لتوصيات التمايز 
بين الجنسين وتما هو مثبت ف: تقارير اإلشراف واستعراضات الحافظة وتقييمات متتب التقييم المستقل، 

 يتعلق األمر بأثره على التمايز بين الجنسين. عندما جيد نسبياأداء على مايبدو يميل إلى فإن الصندوق 

 االستجابات للتقييمات المؤسسية -دال 
 التقييمد الصندوق، ر مواالية: التقييم المؤسس: لتجديدات التقييمات المؤسسية الت غطى تقرير هذا العام -43

صندوق. وأما : لتفاءة الالمؤسس التقييمالمؤسس: للهشاشة، التقييم المؤسس: لإلشراف ودعم التنفيذ، 
 .(أي استعراضات الجولة الثانية والثالثة على التوال:)فهما جزء من متابعة تاريخية  األخيرانالتقييمان 

استجابة للتقييم المؤسس: للبلدان واألوضاع الهشة والت: طلب التقييم المؤسسي للبلدان واألوضاع الهشة.  -44
ات واألوضاع دون البلدان الهشة والمتأثرة بالنزاع مع تعريفا للمبادئ التوجيهية لنهج الصندوق ف: االنخراط

حول هذه االستراتيجية على لجنة  ت، عرضت إدارة الصندوق ورقة نهجالوطنية الهشة والمتأثرة بالنزاعا
. وسوف تبن: االستراتيجية الجديدة على 2016التقييم ف: مارس/آذار والمجلس التنفيذي ف: أبريل/نيسان 

مجلس التنفيذي ف: ديسمبر/تانون الوستعرض على دورة  ،ت: ستوفرها اللجنة والمجلسالتغذية الراجعة ال
متوسطة الدخل، ونظام تخصيص الموارد على أساس زء من ورقة مؤسسية حول البلدان تج 2016األول 

 والالمرتزية. ،األداء، والهشاشة

للهشاشة ونهج جديد  ث( تعريف محد1ومن بين العناصر المقترحة الرئيسية لالستراتيجية الجديدة ما يل:: ) -45
النخراط الصندوق ف: األوضاع ( المبادئ التوجيهية 2) ؛لتصنيف البلدان الت: تعان: من أوضاع هشة

للتطرق لألسباب الجذرية وتبعات د ر ( تعبئة وتخصيص الموا3) ؛مثل إدارة المخاطر والصمود ،الهشة
 .الهشاشة

 عن تجديدات موارد الصندوق ومشاوراتبعد التقييم المؤسس:  ق.التقييم المؤسسي لتجديدات موارد الصندو -46
مجموعة خاصة معنية بقضايا التسيير ف: الصندوق ف: مجلس المحافظين  التجديد العاشر للموارد، أنشأ

هيئات مة وصلة نظام القوائم ف: الصندوق، وترتيبة الستعراض وتقدير هيتلية ومالء 2015فبراير/شباط 
من التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق وما بعده.  ء  موارد، وطول دورات التجديد بدال مشاورات تجديد

وسوف تعرض مجموعة العمل تقريرها النهائ: على  ،ويتم توفير تحديثات منتظمة عن هذا الشأن للمجلس
 .2017مجلس المحافظين ف: عام 

لنسبة للتجديد تذلك تسعى اإلدارة أيضا لتعبئة الموارد غير المخصصة من خالل عملية تجديد الموارد. وبا -47
 ،تفاق على تخصيص المساهمات التتميلية غير المقيدة لمجاالت رئيسية أربعةاالتم  العاشر للموارد فقد

ان قطاع الخاص، والتعاون بين بلدالقطاع العام والو جين والشراتات بين المنت ،ضايا التغذيةوه:: تعميم ق
ر المناخ. وقد تم إنشاء مجموعة عمل القتراح هيتيلة تمويل معدلة لبرنامج الجنوب والتعاون الثالث: وتغي
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، وافق 2015زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة لعرضه على لجنة اإلدارة التنفيذية. وف: عام  لصالح تأقلمال
 قتراض السيادي الذي سيوجه االقتراض السيادي المستقبل: للصندوق.المجلس التنفيذي أيضا على إطار اال

متابعة تجزء من ال الثان:ييم المؤسس: للعام . تمت متابعة هذا التقودعم التنفيذ لإلشرافالتقييم المؤسسي  -48
 التاريخية. وتجري حاليا عملية تنقيح المبادئ التوجيهية لإلشراف ودعم التنفيذ. تذلك يتم حاليا تبسيط

ومع  ،بما يتماشى مع التقييم المؤسس: ،لية مشترتة واضحة بين الحتومة والصندوقو ممارساتها تمسؤ 
اف ودعم التنفيذ. مبادئ الملتية والمحاسبة المشترتة المنصوص عليها ف: سياسة الصندوق بشأن اإلشر 

 .2016بحلول عام النهج الجديد ف: المبادئ التوجيهية المحدثة لإلشراف الت: ستعد  وسوف ينعتس هذا

( التحول من ثقافة اإلشراف من خالل 1أما التغييرات الجذرية ف: المبادئ التوجيهية المنقحة فتتضمن: ) -49
( تأصيل اإلشراف ف: النتائج من خالل تحديث األطر المنطقية 2) ؛إلى ثقافة اإلشراف المستمر "البعثات"

غ عن اإلشراف بحيث تغدو أداة واحدة موجهة ( تبسيط أدوات اإلبال3) ؛أداء المشروعات تصنيفوتبسيط 
واستخدام المعرفة الت: يولدها  النهج الجديد بقدر أتبر من اقتناصنحو اإلجراءات. وسوف يسمح هذا 

 اإلشراف.

متابعة التقييم المؤسس: عن التفاءة للمرة الثالثة  تجاء ،ف: تقرير هذا العام .كفاءةلا عن مؤسسيالتقييم ال -50
رضت هذه الخطة على المجلس وع   12ف: خطة العمل المعززة. ابه لزم الصندوق نفسهأت من خالل إجراءا

التجديد التاسع لموارد الصندوق والتوصيات الت: لتزامات إللتطرق لتل من  2013التنفيذي ف: سبتمبر/أيلول 
 خرج بها التقييم المؤسس:.

ف: المقاطع التالية. وبما يخص السياسات  وترد اإلجراءات األساسيةمنذ العام الماض:.  وأحرز تقدم معتبر -51
نتقائية المواضيعية للصندوق وضع األلتحديث ، و نتقائية القطريةتم إعداد ورقة عن األ ،والمبادئ التوجيهية

وتما ورد ذتره سابقا ف: التقرير، سيتم إعداد ورقة  2014.13الت: عرضت على المجلس التنفيذي ف: عام 
والالمرتزية  ،دخل، والهشاشة، ونظام تخصيص الموارد على أساس األداءمجمعة عن البلدان متوسطة ال

 22. تذلك فقد تم عرض تقرير تجميع: عن 2016لعرضها على المجلس التنفيذي ف: ديسمبر/تانون األول 
. ويتم تنقيح المبادئ التوجهيهة لإلشراف ودعم التنفيذ ومواءمتها مع 2016ف: مايو/أيار  14لألثر اتقدير 
والتحليل المال:  ،واألطر المنطقية ،ءات التشغيلية المدخلة حديثا على االستراتيجية القطريةاإلجرا

 واالقتصادي، واإلبالغ عن اإلنجاز.

دارة القروض  -52 فقد تم  ،ف: شعبة المراقب والخدمات المالية الت: تانت تجرى سابقاوبالنسبة لإلدارة المالية وا 
ة القروض واإلدارة المالية للمشروعات، ر دابين إ لبحيث يتم الفص، 2016إلى شعبتين ف: عام  تقسيم الشعبة

وبالتال: تعزيز الترتيز على تل من المجالين. تذلك سيتم تنفيذ المرحلة األولى من رفع سوية نظام القروض 
يض إلدراج التفو  2015والمنح )بوابة زبائن الصندوق( بنهاية هذا العام. وسوف يتم تنقيح دليل التوريد عام 

 توريد منخفض التتلفة لمدراء الشعب.الب

                                                      

12 EB 2013/109/R.12. 
13 EB 2014/112/R.6/Rev.1.  
 عند استكمال هذا التقرير، كان هنالك تقديران جاريان لألثر، بالتالي لم يتم إدراجها. 14
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، مما الحرتةوصول إلى نظم الصندوق أثناء ، ستسمح التتنولوجيات المحمولة بالوبالنسبة لتقنية المعلومات -53
متتبا قطريا تم  28بما ف: ذلك المرحلة األولى من تطبيق محمول تامل. وهنالك ما مجموعه  ،تم تنفيذه

 اتقرير  12عمليات األعمال الذتية مع . وهنالك أيضا لوحة ل2016أتبر عام مع خطة لتوسيع  ،ربطه حاليا
 Flexcubeلدمج المعلومات من نظام المنح والمشروعات االستثمارية والـ  2015مما تم إنجازه عام  ارئيسي

 وغيرها من مصادر المعلومات المؤسسية.

 التعلم االستجابات على توصيات مكتب التقييم المستقل وموضوع  -هاء 
يرد ف: الملحق الرابع توثيق شامل لمتابعة مايل:: )أ( التوصيات من التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات  -54

، )ب( التعليقات الت: خرج بها متتب التقييم المستقل على تقرير التفاءة اإلنمائية 2015الصندوق لعام 
 .2015للصندوق لعام 

السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام تقرير الف:  ،تدامةوهو االس ،موضوع التعلمبيتعلق وفيما  -55
تقرير للددت من خالل تحليل ، فقد أحاطت اإلدارة علما بالمحرتات الرئيسية والعوامل المعيقة الت: ح  2015

تطلع قدما لالنخراط مع متتب التقييم المستقل ف: تحديد تالسنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق، وه: 
 ذج الفعالة لضمان استدامة اإلنجازات.النما

وتدرك اإلدارة بأن االستدامة موضوع تترر ذتره تموضوع يتسم بأداء ضعيف ف: عمليات الصندوق. إال أن  -56
، إلى أن األداء ف: عملية استدامة 2016 لعام اإلنمائية الفعاليةوتما ذتر ف: تقرير  ،اإلدارة أشارت أيضا

لتجديد التاسع للموارد. وأما األسباب الت: تتمن خلف هذا اإلنجاز وضوعة لد قد تجاوز األهداف المالفوائ
مع  ،تما أوصى بها متتب التقييم المستقل ،ياغة والتنفيذ المبتر الستراتيجيات الخروج( الص1فه: التالية: )

أيضا ولتن  ،إجراء األنشطة بعد إنجاز المشروعبها ات المنوط ف واضح لألدوار ومسؤوليات المؤسستعري
زيادة التحرك باتجاه نهج البرامج القطرية مع اتساق أتبر بين االستثمارات واألنشطة غير  (2من خالل )

 قراضية دعما لجدول أعمال توسيع النطاق.اإل

 نتائج وتوصيات -ثالثا 
توصية  173يغط:  2016تقرير رئيس الصندوق عن وضع توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام ، باإلجمال -57

ف:  94. وقد تم إتخاذ إجراءات تبيرة تتعلق بـ اتقييم 12بما ف: ذلك متابعات تاريخية لـ  امختلف اتقييم 25ن م
تمت المبادرة به مما ف: المائة  48و ،ف: المائة مما حظيت بتنفيذ تامل 46منها  ،المائة من التوصيات

بعة برصد مالئم نظرا للطبيعة الطويلة تان معلقتان بسبب ظروف قاهرة. وتسمح المتا(. وهنالك توصيية)جار 
 األمد لإلجراءات المتعلقة أساسا بالتوصيات المصنفة على أنها جارية.

ر إدارة الصندوق أهمية معظم التوصيات وتوقيتها المالئم والدور الحاسم الذي يلعبه التقييم المستقل ف: تقدّ  -58
لتأصيل المالئم لتوصيات متتب التقييم المستقل الترويج للتعلم والمساءلة. وتلتزم إدارة الصندوق بضمان ا

معرفة من هذه على مستوى المشروعات، والمستوى القطري، والمستوى المؤسس:، بحيث يتم توليد ال
 إلجراءات الموصى بها بتحسين التفاءة والفعالية التشغيلية للصندوق.التقييمات. وتسهم متابعة ا
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لجهود الت: بذلها متتب التقييم المستقل مؤخرا لزيادة الجانب مع اعتراف إدارة الصندوق با التوصيات   -59
العمل: لهذه التوصيات، إال أنها تشير إلى أن التوصيات غدت أتثر تعقيدا وتميل إلى أن تجمع بين عدد 

عان: من اتساق أو منطق مشتوك به. وفيما يتعلق بتيسير تنفيذ يتبير من اإلجراءات الفرعية، وبعضها 
بقاء على مستوى عال من الشفافية والمساءلة لمتابعة إجراءات اإلدارة، تقترح إدارة الصندوق التوصيات واإل

 مناقشة صيغة محددة للتوصيات واالتفاق عليها مع متتب التقييم المستقل.

تشير إدارة الصندوق أيضا إلى عدد وتنوع التقييمات الت: أجراها متتب التقييم المستقل وتبعاتها على  -60
 2016-2006توصية بين عام:  1933تتل، إذ أنه قد نجم عنها خروج متتب التقييم المستقل بـ المنظمة 

الصندوق التطرق لها ف: تل سنة  إدارةتوصية مستقلة يتوجب على  158أي بحدود  ،)انظر الملحق الثالث(
جات وتوصيات الحاجة لتفتير عميق بعدد المنت تشير إلى. وهذه األرقام تبيرة و 2006منذ عام  تقويمية

ر إدارة الصندوق عاليا التحليل التقييم المستقل الت: يعدها متتب التقييم المستقل. وتما ذتر أعاله، تقدّ 
ل بها ف: المستقدولتنها تؤتد على الحاجة لترشي ،قلالمستقل والتوصيات الت: يخرج بها متتب التقييم المست
 التافية.لضمان أن تتواءم مع قدرات موظف: الصندوق وموارده 
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تعليقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق على تقرير رئيس الصندوق بشأن 
 2016وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام 

 المالحظات العامة -أوال
النسخة الثالثة عشرة من تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم  2016تقرير عام عتبر ي -1

دارة العليا ف: الصندوق وترفعها إلى لجنة التقييم والمجلس التنفيذي الستعراضها. ارة تعدها اإلوتدابير اإلد
يوفر متتب التقييم المستقل ف: هذا الملحق تعليقاته على  15وبما يتماشى مع سياسة التقييم ف: الصندوق،

تب التقييم المستقل بتقرير التقرير ت: تنظر فيها لجنة التقييم والمجلس التنفيذي. وبصفة عامة، يرحب مت
رئيس الصندوق تأداة رئيسية لتعزيز التعلم والمساءلة ف: المنظمة بغية الوصول إلى فعالية إنمائية ومؤسسية 

 أفضل.

 25ومقتضبة. وه: تحلل وضع تنفيذ التوصيات الواردة ف:  اإلعدادوثيقة جيدة  2016يعتبر تقرير عام  -2
ماضية. تذلك فهو يتضمن أيضا استجابات إدارة الصندوق للتوصيات تقييما مستقال أ عّد ف: السنوات ال

نتائج وأثر عمليات الصندوق وتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق للعام عن الواردة ف: التقرير السنوي 
 الماض:. 

وق عن تقرير رئيس الصندويعترف متتب التقييم المستقل بالمتابعة القوية لتوصيات التقييم المبّلغ عنها ف:  -3
، بما يتسق مع التوجهات السائدة ف: السنوات 2016وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام 

األخيرة. ويعتس ذلك التزام اإلدارة باستخدام التقييمات المستقلة لتعزيز أداء المنظمة وعملياتها. تذلك فهو 
 المستقل وللتوصيات الت: يخرج بها متتب التقييم.يقّدر أيضا اعتراف إدارة الصندوق بالقيمة العالية للتحليل 

 التعليقات المخصوصة  –ثانيا

. تعرض الفقرة التقييمات الواردة في تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة -4
ابقة من تقييما غطتها نسخ س 12الت: يغطيها تقرير هذا العام. وه: تتضمن  25قائمة بالتقييمات الـ  3

تقييما  13( و"تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة )أي متابعة "تاريخية
. وينتهز 2015يونيو/حزيران  30، مع توصيات متفق عليها قبل تاريخ 2015و 2014حديثا استتمل عام: 

حقيقة أنه سيتوجب على تقرير العام  متتب التقييم المستقل هذه الفرصة ليلفت انتباه إدارة الصندوق إلى
القادم اإلبالغ عن التقدم المحرز ف: تنفيذ التوصيات من تقارير التقييم التجميعية الموافق عليها قبل تاريخ 

 .2016يونيو/حزيران  30

تب التقييم المستقل باهتمام التقرير بوضع التوصيات السابقة الت: لم تتن تيرّحب م التوصيات التاريخية. -5
تابعتها بصورة تاملة ممتنة ف: السنة الت: تانت ي فترض أن تتون معّدة الستعراضها ف: التقرير. وعلى م

وجه الخصوص، يرّحب متتب التقييم المستقل باإلبالغ عن التوصيات من التقييم المؤسس: لإلشراف ودعم 
: يمولها الصندوق، ويدعو إدارة التنفيذ ف: الصندوق والتقييم المؤسس: لتفاءة الصندوق وتفاءة العمليات الت

                                                      

 (.EC 2011/66/W.P.8( من سياسة التقييم المعدلة في الصندوق )1) 31و 11انظر الفقرتين  15
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الصندوق إلدراج جولة ثانية من استعراض التقييم المؤسس: لسياسة المنح ف: النسخات المستقبلية من 
 التقرير.

يرّحب متتب التقييم المستقل بإبالغ إدارة الصندوق  توصيات مكتب التقييم المستقل غير القابلة للتطبيق. -6
ييم، بما ف: ذلك تلك الت: ما زالت معلقة، والت: تعتبر غير قابلة عن وضع تنفيذ جميع توصيات التق

نفت على أنها  للتطبيق أو لم يتم االتفاق عليها. وهنالك سبع توصيات من تقدير أداء برنامج ف: ألبانيا ص 
ويعتقد  هنالك أية مشروعات جديدة أللبانيا ف: فترة التجديد العاشر للموارد. لن تتونغير قابلة للتطبيق ألنه 

متتب التقييم بإمتانية إعادة النظر ف: هذا التصنيف، إذ يمتن إعادة تصنيف بعض التوصيات على أنها 
عمليات ف: و  ،"لم يحن وقتها بعد" نظرا إلمتانية استخدامها ت: تستنير بها العمليات المستقبلية ف: اإلقليم

ن لم تتن قابلة للتطبيق بصور   ة آنية على حافظة الصندوق ف: ألبانيا.الصندوق على وجه العموم، حتى وا 

يعترف التوصيات من التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق التي لم يتم االتفاق عليها.  -7
متتب التقييم المستقل بإعادة إدارة الصندوق النظر ف: التوصية الخاصة بإعداد استراتيجية للخروج لتل 

. إال أن المتتب يعتقد بأنه، وباإلضافة إلى 16لبه المجلس التنفيذي(مشروع قبل إنجازه بفترة طويلة )تما ط
لضمان  17الجهود الجارية المذتورة ف: تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات تقييم تدابير اإلدارة

استدامة الفوائد )جعل جدول أعمال توسيع النطاق أتثر تفعيال وزيادة التحرك صوب نهج برامج:(، إال أن 
جراء تقدير مالئم لالستدامة. ويمتن بللسماح  ضروريةتراتيجية ما زالت االس إعداد مسبق لخطة للخروج وا 

لمثل هذه السياسة أن تحّدد بوضوح األدوار والمسؤوليات المنوطة بالحتومة والصندوق والمنظمات 
 المجتمعية وغيرها من الجهات الفاعلة المنخرطة ف: أنشطة ما بعد المشروعات.

متتب التقييم المستقل بأن توصيته بشأن إدراج مؤشرات وأهداف مخصوصة وقابلة للقياس بالنسبة يعتقد  -8
لألنشطة غير اإلقراضية ف: جميع أطر قياس نتائج برامج الفرص االستراتيجية القطرية يجب أن تحظى 

مسارات أتثر بتحديد  18بمتابعة تاملة. ويستجيب ذلك أيضا للحاجة الت: أّتد عليها المجلس التنفيذي،
عداد مؤشرات ف: قياس النتائج المؤسس:  وضوحا لتوفير الموارد لألنشطة غير اإلقراضية وتعميمها، وا 

 لقياس األداء.

، تقترح إدارة الصندوق وضع صيغة للتوصيات ت: تتم مناقشتها 59ف: الفقرة  وضع صيغة للتوصيات. -9
صيات أتثر قابلية للتطبيق واإلبقاء على مستوى واالتفاق عليها مع متتب التقييم المستقل بهدف جعل التو 

 عال من الشفافية والمساءلة ف: متابعة إجراءات اإلدارة.

ويتفهم متتب التقييم المستقل الطبيعة البناءة لمثل هذه التوصية، إال أنه يرغب ف: تذتير إدارة الصندوق  -10
وف: حين المجلس يقدر تماما  ،أنه، والذي يقول ب2015بالقرار الذي اّتخذه المجلس التنفيذي ف: عام 

محدوديات القدرة االستيعابية للصندوق، فهو يسلط الضوء على أهمية تقاسم توصيات متتب التقييم المستقل 
بصورة حرة وبدون أية معّوقات تضعها اإلدارة، على شاتلة إدخال سقف لعدد التوصيات لتل منتج تقييم: 

فإن وجود صيغة معيارية للتوصيات لن لذلك يف على المنظمة. أو الحدود الموضوعة بسبب تبعات التتال
يتون أمرا عمليا نظرا للتنوع التبير ف: التقييمات الت: ي عّدها متتب التقييم المستقل، سواء لجهة النطاق أو 

 النمط. إال أن المتتب سوف يتفل ضمان الجودة الداخلية المتينة لجميع توصياته.

                                                      

16 EB 2015/116/INF.9 
 )ب(1، الملحق الرابع، الفقرة 1، المجلد 2016 تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة 17
 16انظر الحاشية  18
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، تحيط اإلدارة علما بعدد وتنوع 60ف: الفقرة موظفي وموارد الصندوق.  التوصيات المتعلقة بقدرات -11
التقييمات الت: يجريها متتب التقييم المستقل وتؤتد على الحاجة لترشيد التوصيات ف: المستقبل لضمان أن 

ل بهذه يتمتع الصندوق بقدرات تافية من الموظفين والموارد إلجراءات المتابعة. ويعترف متتب التقييم المستق
وف: حين قد يبدو عدد التوصيات تبيرا، إال أن معظمها يأت: من تقييمات  ،أنه ىولتنه يشير إل ،الشواغل

البرامج القطرية والتقييمات على مستوى المشروعات. وبناء عليه، فإنها تتوزع عبر الشعب اإلقليمية الخمس 
بد من التطرق إليها متماشيا بصورة أتبر مع لدائرة إدارة البرامج. مما يجعل من عدد التقييمات الت: ال 

 القدرة االستيعابية للوحدات التشغيلية اإلفرادية.

وف: نهاية المطاف، يتعلق عدد ونمط التوصيات، وبصورة وثيقة، بأداء التنفيذ والنتائج اإلنمائية لعمليات  -12
 الصندوق ومشروعاته.

يوّد متتب التقييم المستقل أن يؤّتد مجددا تقل. توصيات إدارة الصندوق الموجهة إلى مكتب التقييم المس -13
على التعليقات الت: وّفرها ف: تقرير العام الماض:، والت: تؤتد على دور متتب التقييم المستقل تجزء من 
اإلطار اإلشراف: للصندوق. ولتونه تذلك، ي توّقع من اإلدارة أن تستجيب لتوصيات التقييم ال العتس، بما 

. التنفيذي الحال: المّتبع، تما تنص عليه سياسة التقييم والقرارات الت: اتخذها المجلس يتماشى مع المبدأ
تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ ، أشار المجلس التنفيذي إلى أن 2015وف: ديسمبر/تانون األول 

 يضّم أية يجب أن يبقى أداة مساءلة لإلدارة، وأّتد على أنه يجب أالّ  توصيات التقييم وتدابير اإلدارة
 توصيات من إدارة الصندوق إلى متتب التقييم المستقل فيه. 
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 2016توصيات التقييم حسب موضوعها وطبيعتها في تقرير 

 ألفالجدول  

 توصيات التقييم حسب مستواها وطبيعتها

 المجموع )عدد(  سياساتية استراتيجية تشغيلية المستوى

 59 14 28 17 المستوى المؤسس: للصندوق  

 - - - - المستوى اإلقليم: للصندوق  

 114 - 86 28 المستوى القطري للصندوق/للحتومات 

 - - - - الحتومية  والمؤسسات السلطات 

 - - - - المشروعات 

 173 14 114 45 المجموع )عدد(

 100 8 66 26 المجموع )نسبة مئوية(

 الجدول باء 

 توصيات التقييم حسب الموضوع 

 باألعداد الموضوع ةالمجموع

 14 االستهداف  االستهداف والتمايز بين الجنسين 

 1 التمايز بين الجنسين   

 1 المستفيدون  

 - منظمات الفقراء  

 12 القطاع الخاص واألسواق  المجاالت التقنية 

 5 الموارد الطبيعية إدارة 

 - التحليل والدراسات والبحوث  

 2 التمويل الريف:  

 1 نية األساسيةالب 

 4 التدريب وبناء القدرات   

 5 تصميم المشروعات وصياغتها  إدارة المشروعات 

 1 الالمرتزية  

 10 وتسييرهاإدارة المشروعات  

 11 الحضور القطري  

 17 والرصد والتقييم  ،قياس النتائج 

 10 اإلشراف   

 11 الشراتات   األنشطة غير اإلقراضية 

 11 السياسات:االنخراط   

 6 إدارة المعرفة    

 2 التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: 

 3 التفاءة  الموضوعات العامة 

 3 االستدامة  

 - االبتتار  

 4 التترار وتوسيع النطاق  

 12 برامج الفرص االستراتيجية القطرية  

 - التسيير  

 - المنح  

 7 االستراتيجية  

 5 الموارد البشرية  المؤسسية القضايا 

 4 تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

 11 تجديدات الموارد  

 173  المجموع 
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 توجهات المتابعة طويلة األمد 
 

 الجدول ألف

 ( 2016-2006 رئيس الصندوقوضع تنفيذ التوصيات حسب المستوى )تقارير 

متابعة    المستوى
 تاملة

لم يحن وقتها  
 بعد

غير قابلة   معلقة  جزئية  ةجاري 
 للتطبيق

لم يتم االتفاق  
 عليها

المجموع 
 )عدد(

 297 6 10 3 12 94 1 171 الصندوق 

 43  6 1  8 3 25 اإلقليم 

 979 2 25 10 28 124 69 719 البلد

 151  4 18 7 20 27 75 الحتومة 

 463  21 4 21 30 66 321 المشروع 

 933 1 8 66 38 68 276 166 311 1 المجموع )عدد(

 100 0 3 2 4 14 9 68 المجموع )بالنسبة المئوية(

 

 الجدول باء

 ( 2016-2006رئيس الصندوق )تقارير الشعب اإلقليمية وضع تنفيذ التوصيات حسب 

متابعة    اإلقليم 
 تاملة

لم يحن  
 وقتها بعد

غير قابلة   معلقة  جزئية  جارية 
 للتطبيق

لم يتم االتفاق  
 عليها

 جموع )عدد(الم

 329 2 15 6 10 19 58 219 أفريقيا الغربية والوسطى 

 344 - 9 4 8 41 13 269 أفريقيا الشرقية والجنوبية 

 466 - 23 15 18 51 37 322 آسيا والمحيط الهادي 

 333 - 6 4 13 62 47 201 أمريتا الالتينية والتاريب: 

 205 1 8 6 8 18 10 154 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا 

 677 1 3 61 35 57 191 165 165 1 المجموع )عدد(

 100 0 4 2 3 11 10 69 المجموع )بالنسبة المئوية(

 
 مي.ال يتطابق عدد التوصيات حسب المستوى مع عدد التوصيات حسب اإلقليم ألن التقييمات على المستوى المؤسسي ليست مدرجة في التصنيف اإلقلي 
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وتعليقات مكتب التقييم  2015توصيات التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام االستجابات ل
 2015المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام 

 2015توصيات التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق 

 .توصية إلدارة الصندوق 11لـ العام الماض:  التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقتطرق  -1
وأما  .وثالثة لم يتم االتفاق عليها ف: استجابة اإلدارة ،وثالثة جارية ،بالتامل توصياتمنها خمس ونفذت 

 على النحو التال:: فه:التقرير هذا موقف إدارة الصندوق وتحديثها للتوصيات الواردة ف: 

 االستدامة

يضم تقرير تصميم المشروع بالفعل مقطعا  :ستدامةاال حولمقطع لتقرير تصميم المشروع  تضمين (أ )
. 2011خاصة باالستدامة تما هو منصوص عليه ف: المبادئ التوجيهية لتصميم المشروعات لعام 

 ةتمت متابع. وتضمن إدارة الصندوق االستمرار ف: إيالء االهتمام الالزم لالستدامة ف: التقرير
 بالتامل. ءاإلجرا

 بوجودتعتقد إدارة الصندوق ال  .كل مشروع قبل إنجازه بفترة طويلةفي ج خرو للإعداد استراتيجية  (ب )
عالقة مثبتة بين وجود استراتيجية للخروج واالستدامة الفعالة للمشروعات. والجهود جارية لضمان 

( جعل 1) :تعميم االستراتيجيات الخاصة باستدامة الفوائد ف: تصميم المشروعات وتنفيذها، أي
اق النتائج ف: طع النطاق فعال بصورة متزايدة )انظر اإلطار التشغيل: لتوسيع نجدول أعمال توسي

( والتحرك بصورة متزايدة نحو نهج البرامج القطرية الت: تتطرق لقضايا االستدامة من 2) ؛الصندوق(
 .ةالتوصي على لم يتم االتفاق انتظاما.منظور أتثر 

 الرصد والتقييم

سوف تضع  ،تجزء من إطار الفعالية المالية للصندوق التقييم.خط من الميزانية منفصل للرصد و  (ج )
خطوط الميزانية الخاصة بالرصد والتقييم جراءات الالزمة لضمان أن تتون إدارة الصندوق اإل

 ال يتعلق بتوفرفإن اإلدارة تؤتد مجددا على أن الموضوع  ،واضحة بصورة أتبر. عالوة على ذلك
موضوع تنفيذ الميزانية المخصصة للرصد والتقييم، حيث هنالك  هولتن ،ميزانية أو وضوح الصورةال

العديد من الحوافز المعقدة. ويتم حاليا إيجاد الحوافز لإلدارة المستندة إلى النتائج من خالل برامج 
 .اإلجراء جارمتزايدة. غير اإلقراض: بصورة ص االستراتيجية القطرية والعمل فر ال

شهرا بعد الدخول حيز  12ال يتعدى  موعدلتصميم أو في مسوحات خط األساس عند اإجراء  (د )
دوام للمسوحات لجمع بيانات خط اللى ( ما من ضرورة ع1) :إدارة الصندوق أنه تعتقد النفاذ.

( وأنه من 2) ؛األساس، إذ أن االستخدام األذتى لمصادر البيانات المتاحة غالبا ما يتون تاف
حات خط األساس بعد االستهالل حيث يتاح شعور صحة تقنيا أن تستتمل مسو و  معنىاألتثر 

أصدرت إدارة الصندوق تعليمات  واضح بمعايير األهلية المخصوصة. وعلى الرغم من ذلك فقد
خط األساس ف:  للتطرق لقضية عدم توفر بيانات 2015تشغيلية منقحة ف: أغسطس/آب 

خط األساس لمعظم توجب على جميع المشروعات أن يتون لديها بيان "المشروعات والت: 
 خط األساس بياناتتتوفر له  متل مؤشر لبالنسة لو  المؤشرات قبل موافقة المجلس التنفيذي عليها.
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ف: تقرير تصميم المشروع وتوفير ما يلزم للحصول  مخصوص الموافقة، ال بد من توفير مبرر عند
 اإلجراء عة. تمت متابحيز النفاذ"المشروع دخول من  األولىسنة العلى مثل هذه المعلومات ضمن 

 بالتامل.
، لتحسين 2015بها عام  بوشرالمبادرات الت:  بعضتسعى إدارة الصندوق وراء  رات.تشذيب المؤش (ه )

( 2( تنفيذ التعليمات التشغيلية الجديدة الخاصة باألطر المنطقية، )1اختيار ورصد المؤشرات مثل: )
الح إطار قياس النتائج ( إص3) ؛المشروعات هج وبرنامج لشهادات الرصد والتقييم لموظف:اإعداد من
( إعداد 4ما ف: ذلك إيالء االهتمام للمؤشرات الخاصة بالتغذية وتقسيمها حسب الجنس، )واألثر، ب

 .اإلطار المنطق:. اإلجراء جارأداة مؤسسية على شبتة االنترنت لتتبع 
ع أطر نتائج برامج في جمي مؤشرات وأهداف مخصوصة قابلة للقياس لألنشطة غير اإلقراضية (و )

أثر األنشطة غير اإلقراضية للصندوق  إلى أن البراهين الناشئة تشير .الفرص االستراتيجية القطرية
وتبذل اإلدارة جهودها لضمان استخدام  ،قد يتون أتبر عندما يتم تأصيلها ف: األنشطة اإلقراضية

: األطر المنطقية للمشروعات. بما ف: ذلك األنشطة غير اإلقراضية ف ،أتثر ذتاءمؤشرات وأهداف 
 لم يتفق االتفاق على التوصية.

 أدخلت إدارة الصندوق 2015ف: عام  .وأحكام المساءلة للموظفين عن الرصد والتقييم الحوافز (ز )
للشعب الت: تعد أفضل األطر المنطقية وأحسن تقارير إنجاز  والتقدير العام الماليةالمتافآت 

ولوحة العرض . متبعةومازالت هذه الممارسات م من األعوام، ف: أي عاالمشروعات بأفضل جودة 
يوفر معلومات أقرب إلى الوقت الحقيق: حول  اأساسي اتقرير  12وفيها حاليا  المؤسسية قيد التشغيل

أداء المشروعات الت: يمتن استخدامها تحافز ألداء أفضل. وتذاك فقد تم التفويض بمسؤولية وضع 
بالغ عن النتائج على لإلجديد وعات للشعب اإلقليمية. وهنالك نظام درجات تقارير إنجاز المشر 

شبتة االنترنت يتم إعداده تجزء من تنقيح المبادئ التوجيهية لإلشراف ودعم التنفيذ. ويعن: ذلك 
رات على أهداف مؤشرات اإلطار المنطق: من قبل مدير البرنامج القطري يالموافقة على التغي

 جراءاإل الملتية والمساءلة.ليها فيما بعد مدير الشعبة، وذلك بهدف تعزيز ليوافق ع ،المسؤول أوال
 .جار

 للصندوق االستراتيجيات القطرية

إدراج أهداف واقعية قابلة للتحقيق في جميع برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى  (ح )
الموافق عليه ف:  2025 -2016يسلط اإلطار االستراتيج: الجديد للصندوق للفترة  .النتائج

ضمان أن تطور برامج الفرص االستراتيجية القطرية لالضوء على الحاجة  2016فبراير/شباط 
تتون واقعية و فة ومفصلة لتوائم احتياجات تل بلد على حدة المستندة إلى النتائج نهجا  قطرية مستهد  
وبناء عليه، تتميز ق وشرتائه. على نقاط قوة الصندو  والبناء ،وقابلة للتحقيق، ومواءمتها مع السياق

المبادئ التوجيهية الجديدة لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية بترتيز مخصوص على المخرجات 
المرتبطة باألهداف االستراتيجية لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية ف: و  والتحقيقالقابلة للقياس 

 بالتامل. اإلجراء ةتمت متابع القطرية.األهداف 
حديد برامج الفرص االستراتيجية القطرية واألطر الزمنية، والربط بين األنشطة اإلقراضية وغير ت (ط )

المبادئ التوجيهية الجديدة الصندوق صدرت إدارة أ، 2015ف: ديسمبر/تانون األول  اإلقراضية.
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ت ومذتراهذه البرامج  وجعلت من ،المستندة إلى النتائج لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية
لتحقيق األهداف على المستوى القطري من خالل جملة من األنشطة القطرية األدوات  االستراتيجيات

تذلك تؤتد المبادئ التوجيهية دعم الصندوق.  عبراإلقراضية وغير اإلقراضية الت: يتم إيصالها 
تمت  الحاجة ألن تحدد برامج الفرص االستراتيجية القطرية وبوضوح مدتها الزمنية.أيضا على 

 بالتامل. اإلجراء ةمتابع
" )للبرامج والموارد اإلدارية(. في جميع برامج الفرص االستراتيجية للتكاليف"إدراج توصيف أفضل  (ي )

إال أن  ،( على الرغم من محدوديته1توافق اإلدارة على هذه التوصية لألسباب التالية: ) ال القطرية.
د الرئيسية من مخصصات نظام ر مؤشرا للموابرامج الفرص االستراتيجية القطرية تضم بالفعل 

( تتاليف تنفيذ برامج الفرص 2) ؛المحتملةتخصيص الموارد على أساس األداء إلى موارد المنح 
االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج وتحقيق النتائج المرجوة منها أمر يتعدى موارد الصندوق 

( هنالك جزء تبير من الموارد غير اإلقراضية 3) ؛ألنه يتضمن موارد من المقترضين والشرتاء
( يعد تقدير التتاليف 4) ؛المستخدمة ف: برامج الفرص االستراتيجية القطرية والواردة ضمن العمليات

السياقات الت: تتطلب مرونة أو انخراطا أتثر ف: اإلضافية محفوفا بالتحديات على وجه الخصوص 
هنالك استعراضات  ،لى برامج الفرص االستراتيجية القطرية( ف: عملية الموافقة ع5) ؛استباقية

 .ةالتوصي على لم يتم االتفاقالموجودة. للجودة لضمان أال تتجاوز الطموحات الموارد 
بناء على المبادئ التوجيهية الجديدة  استعراضات استكمال برامج الفرص االستراتيجية القطرية.  (ك )

المستندة إلى النتائج الت: أعدتها إدارة الصندوق، يتم إعداد  حول برامج الفرص االستراتيجية القطرية
ضون ستة أشهر من استتمال ف: غ استعراض الستتمال برامج الفرص االستراتيجية القطرية

 بالتامل. عة اإلجراءاتتمت متابللتعلم والمساءلة. البرنامج. وتعتبر هذه االستعراضات بمثابة أداة 

 2015ستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق تعليقات مكتب التقييم الم  

أدناه استجابة إدارة الصندوق على تعليقات متتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق  يرد -2
 .2015لعام 

 يعتبر هذا التقرير بمثابة اآللية الرئيسية للتواصل مع الهيئات اقتراحات متعددة لتحسين جودة التقرير: (أ )
توفير وصف مقتضب للتقدم  :الرئاسية ف: الصندوق بشأن أداء الصندوق. والغاية الرئيسية منه ه

المحرز ف: تحقيق األهداف وااللتزامات المتأصلة ف: إطار قياس النتائج، ومصفوفة االلتزامات المتفق 
دوق. ويقوم عليها أثناء مشاورات تجديدات موارد الصندوق، والت: وافق مجلس المحافظين ف: الصن

التقرير بأداء هذا الدور بصورة جيدة. وأما المنهجية لإلبالغ المستقبل: ف: هذا التقرير، فه: واردة ف: 
 ويجريإطار قياس النتائج لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق وف: تعريفات المؤشرات الواردة فيه. 

مصفوفة االلتزامات على أساس  ف:هداف إبالغ اإلدارة بالتقدم المحرز على خلفية االلتزامات واأل
 لصندوق. لفصل:، ويتم تجميعه مرة ف: السنة ف: إبالغ سنوي ف: تقرير الفعالية اإلنمائية 

ولتعزيز جودة هذه الوثيقة، يتم تعزيز ترتيز التعلم لهذا التقرير بإدراج موضوع سنوي للتعلم. وقد أشار 
وسيتم األمر نفسه بالنسبة  .المتعلقة بهذا التقرير لتقم المسلتعليقات متتب التقيي 2015تقرير عام 
 . "موجز واستنتاجات". ويتضمن التقرير مقطعا بعنوان 2016لنسخة عام 
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عدم االتساق بين النتائج المبلغ عنها في كل من التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق   (ب )
الجدير بالذتر أنه هنالك فصل واضح بين وف: حين أنه من  وتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق.

إال أن تل من دائرة إدارة البرامج ومتتب التقييم المستقل، وهذا الفصل هو ف: حده األدنى،  تصنيفات
اتفاقية اتساق جديدة قيد اإلعداد حاليا للتقليص من هذا الفصل إلى حد أبعد. وي خطط الستتمال  هنالك

. وي توقع لها أن تضمن المزيد من 2017المجلس التنفيذي عام اتفاقية االتساق هذه، وعرضها على 
االتساق ضمن نظام التقييم الذات: للصندوق ومواءمته مع نظم التقييمات المستقلة، عالوة على إيضاح 

 .وتعزيز العالقة والتواصل بين إدارة الصندوق ومتتب التقييم المستقل فيه
توجهات ف: تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق من يتم عرض ال .فصل النتائج حسب فئة التصنيف (ج )

خالل عرض آخر النتائج مع خطوط األساس ذات الصلة بها. ويبّلغ تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق 
عن المؤشرات تما ه: محددة ف: إطار قياس النتائج، والعديد منها معّبر عنه تنسبة مئوية 

ما أو أفضل من ذلك، دون فصل النتائج من خالل  للمشروعات الت: حظيت بتصنيف مرض إلى حد
فئة التصنيف. والصندوق متواءم تماما مع الممارسات الت: تتبعها المؤسسات المالية الدولية بهذا 

 .الصدد
بأن  2015يوّضح تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام  .براهين كّمية على األداء في الدول الهشة (د )

تانت  2013-2011عات المقّدرة ف: مجموعة تقارير إنجاز المشروعات للفترة ف: المائة من المشرو  43
تنفذ ف: بلدان هشة، وأنه على الرغم من هذا التمثيل التبير إال أن التحليالت تظهر عدم وجود فوارق 

تقديرات العام الذي سبقه. وحيث أنه  عنتبيرة ف: األداء بين الدول الهشة وغير الهشة، بما يختلف 
فإن اإلدارة ال  ،وفرة للدول غير الهشةتهنالك أي اختالفات ف: األداء عندما تتم مقارنة البيانات المليس 

ترى أي حاجة لعرض بيانات إضافية. واإلدارة واعية للحاجة لمواءمة نهج الصندوق ونموذجه التشغيل: 
مع البلدان و دوق بشأن االنخراط ف: تحديث نهج الصن"لألوضاع الهشة، وه: تعمل حاليا على 

، 2016. وقد تمت مناقشة أول تحديث ف: المجلس التنفيذي ف: أبريل/نيسان "وضاع الهشةاأل
 .2016دورة مجلس التنفيذي ف: ديسمبر/تانون األول  علىعرض يستتمل و يوس

تقدير صلة وفعالية االستراتيجيات القطرية للصندوق بما في ذلك األنشطة غير اإلقراضية )إدارة  (ه )
رساء الشراكات ،المعرفة أدخلت إدارة الصندوق تعليمات ، 2015ف: عام  وحوار السياسات(. ،وا 

، رتيز المعزز لإلدارة على النتائجبما يتماشى مع التو  .ديدة حول االستراتيجيات القطريةتشغيلية ج
ي طلب اآلن من جميع برامج الفرص االستراتيجية القطرية أن تتضمن إطارا لقياس النتائج. وسيتم 

حديث هذه األطر وتعديلها على أسس منتظمة )تل ثالثة أعوام ف: العادة( لعتس التغيرات الت: تطرأ ت
وسيتم التقدير عند نهاية البرنامج  ،ف: السياق من خالل استعراض لنتائج الفرص االستراتيجية القطرية

عراضات سيتون إجراء عدد تمثيل: تاف من هذه االست وعندبرامج. المن خالل استعراض الستتمال 
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الصندوق ف: موقع يؤهله لإلبالغ عن صلة وفعالية االستراتيجيات القطرية، بما ف: ذلك األنشطة غير 
رساء الشراتات واألداء عند اإلنجاز ،وحوار السياسات ،اإلقراضية، مثل إدارة المعرفة  .وا 

عند اإلنجاز من  يقّدر الصندوق صلة عملياته وأدائه تشريك .تقدير صلة وأداء الصندوق كشريك (و )
لن يقوم  ،خالل نظامه للتقدير الذات:، وسيستمر بالقيام بذلك ف: المستقبل. وف: فترة التجديد العاشر

الصندوق بعد اآلن باإلبالغ عن هذه المؤشرات ف: تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق ألنها غير واردة 
سوف يستمر الصندوق ف: الرصد  ،مع ذلكف: إطار قياس النتائج لفترة التجديد العاشر للموارد. و 

نما على المستوى  الوثيق لهذا المؤشر الهام، والذي سيتم اقتناصه ال على مستوى المشروعات فقط وا 
من خالل مصفوفة التصنيفات المدرجة ف: استعراض استتمال برامج الفرص  أيضا القطري

 .االستراتيجية القطرية


