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إدارة الصندوق ومكتب التقييم المستقل في الصندوق بشأن  اتفاقية بين
الجز   –اتساق أساليب ونظم التقييم المستقل والتقييم الذاتي في الصندوق 

  األول: معايير التقييم
 الخلفية-أوال 

وتما اتفق عليه المجلس التنفيذي ف: ديسمبر/تانون ، 1(2011سياسة التقييم ف: الصندوق )تما تقتض:  -1
دارة الصن أعد، 2016األول  دائرة و  دوق )ممثلة بدائرة إدارة البرامج،متتب التقييم المستقل ف: الصندوق وا 

وتأت:  2التقييم الذات: والتقييم المستقل ف: الصندوق. :مامنقحة لمواءمة نظاتفاقية  (االستراتيجية والمعرفة
الثان: من دليل التقييم الخاص بمتتب  اتفاقية االتساق المنقحة ف: الوقت المناسب نظرا إلى نشر اإلصدار

صدار EB 2016/119/R.12) إطار الفعالية اإلنمائية(، واعتماد 2015التقييم المستقل ف: الصندوق ) (، وا 
اإلنجاز،  قاريرتإدارة الصندوق إلجراءات تشغيلية جديدة بشأن األطر المنطقية للمشروعات، و 

 واالستراتيجيات القطرية.

فريق ل معايير الممارسات الجيدةللنظامين، تبن: االتفاقية صراحة على ما يل::  متبادلالتعزيز ال ناضملو  -2
؛ إلدارة بغرض تحقيق النتائج اإلنمائيةوالمبادئ المتفق عليها دوليا بشأن ا؛ التعاون ف: مجال التقييم

والمبادئ المتفق عليها بين إدارة الصندوق ومتتب التقييم المستقل ف: الصندوق ف: اتفاقية االتساق الموقعة 
مؤسسات ال خبرات؛ والتوجيه المقدم من الهيئات الرئاسية للصندوق. تما تم أيضا استعراض 2011ف: عام 

خرى وممارساتها الجيدة القابلة للتطبيق ف: األخرى للتعلم من الخبرات السابقة للمنظمات األ دوليةالمالية ال
 سياق الصندوق.

ستتم عملية االتساق على مرحلتين. وتغط: هذه الوثيقة المرحلة األولى، الت: تتعلق بالمعايير وتعاريفها  -3
بالنسبة للتقييمات على تل من مستوى المشروعات والمستوى القطري؛ ف: حين سيغط: االتساق ف: 

ة. وترد قائمة بالمعايير وتعاريفها المستقلالذاتية و  اتالتقييم ظم والعمليات المتعلقة بتل منالنالمرحلة الثانية 
 ذات الصلة ف: الملحقين األول والثان: على التوال:.

 األهداف - ثانيا
 تتمثل أهداف االتفاقية فيما يل::  -4

التقييم المستقل والتقييم الذات:، وجوانبهما التتميلية من  :مامساهمة ف: زيادة تعزيز تل من نظال (أ )
  أجل المزيد من المساءلة والتعلم؛

  التدخالت الممولة من الصندوق وقاعدة األدلة من أجل التقييمات المقبلة؛ تقييمقابلية تعزيز  (ب )

 ؛ صندوقلل مستقلةالنتائج المبلغ عنها من خالل التقييمات الذاتية والتقييمات ال مقارنةقابلية ضمان  (ج )

 ؛ الجيدة للتقييمات المستقلة والتقييمات الذاتية المزامنة (د )

 تحسين الوضوح بين الموظفين والخبراء االستشاريين بشأن المعايير والمفاهيم التقييمية. (ه )

                                                      
 

   .7af62d8ee0e0-93c3-4df4-4750-https://www.ifad.org/documents/10180/3360f12f: 2011من سياسة التقييم لعام  20الصفحة  1
2
 .2011و 2006مماثلتين ف: عام: اعتمدت إدارة الصندوق ومتتب التقييم المستقل ف: الصندوق اتفاقيت: اتساق   

https://www.ifad.org/documents/10180/3360f12f-4750-4df4-93c3-7af62d8ee0e0


EB 2017/120/INF.2  

2 

- 
الذيل
 

األول
 

E
B

 2
0
1
7
/1

2
0

/IN
F

.2
 

 

 نقاط الرئيسية لالتفاقيةال – ثالثا
التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في جنة المساضعدة اإلنمائية للمصطلحات التقييم الرئيسية  مسرداستخدام  -5

تشتل معايير التقييم  .، ودليل التقييم، ومراجع التقييم الذاتي الخاصة بالصندوقالميدان االقتصادي
 :ماأساس نظ جنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية ف: الميدان االقتصاديالخاصة بل

ف: الصندوق. وهتذا، فإن معايير التقييم األساسية ف: اإلصدار الثان: من التقييم الذات: والتقييم المستقل 
( تبن: على 2015) اإلجراءات التشغيلية بشأن تقارير اإلنجاز(، و 2015دليل التقييم الخاص بالصندوق )

جنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية ف: الميدان للمصطلحات الرئيسية ال مسرد
ف: التقييم واإلدارة المستندة إلى النتائج )الملحق األول(، والت: ُتعتمد ف: العادة من قبل وظائف  قتصادياال

التقييم الذات: والتقييم المستقل ف: المؤسسات المالية الدولية األخرى. ويشمل الدليل أيضا معايير تقييم أخرى 
 ، محددة لمهمة الصندوق.)مثل المساواة بين الجنسين، واالبتتار، وتوسيع النطاق(

ايد الذي توليه معايير التقييم اإلضافية مستمدة من تطور وظيفة التقييم ف: الصندوق واالنتباه المتز  -6
إلدراج معايير إضافية تعتس  الحتومات لرصد النتائج، باإلضافة إلى طلبات الهيئات الرئاسية ف: الصندوق

المستقبل، سوف تتحرى إدارة الصندوق ومتتب التقييم بصورة أفضل المهمة واألولويات المؤسسية. وف: 
المستقل ف: الصندوق فرصا للمزيد من التشذيب لعدد معايير التقييم المعتمدة من قبل تل من نظام التقييم 

 ف: المنظمات الدولية األخرى. ين االعتبار الممارسات المتطورة المستقل ونظام التقييم الذات:، مع األخذ بع

التقييم األساسية المستخدمة من أسئلة و . من أجل تعزيز االتساق بين تعاريف معايير التقييم قييممعايير الت -7
قبل التقييمات الذاتية والمستقلة، فقد استنار االتساق بين نظام: التقييم، على مستوى المشروعات والمستوى 

 القطري على السواء، من استعراض لتل معيار تقييم.

تل من التقييمات الذاتية والتقييمات المستقلة ف: استخدام نفس سلم التصنيف  . ستستمرسلم التصنيف -8
دية افر إولن تقوم التقييمات الذاتية والتقييمات المستقلة بعد اليوم بإعطاء تصنيفات نقاط.  6المؤلف من 

لصندوق، أال لمجاالت األثر الفرعية األربعة ف: مجاالت األولوية الخاصة بالتحول الريف: الت: يروج لها ا
األمن الغذائ: ( 3؛ )رأس المال البشري واالجتماع: والتمتين( 2؛ )الدخول واألصول األسرية( 1وه:: )

. وستستمر التقييمات الذاتية والتقييمات المستقلة ف: تصنيف المؤسسات والسياسات( 4؛ )واإلنتاجية الزراعية
 .على مر الزمنورصدها  هاتالتوجلتسمح بمقارنة  على الفقر الريف:اإلجمال: األثر 

تقييمات و  ، عمليات التحقق من تقارير إنجاز المشروعاتسوف تتبع . ق ضعلى مستوى المشروضعاتاتساال   -9
رير اتقأي ) على مستوى المشروعات تقارير التقييمات الذاتيةو ، تقييمات األثروتل من ، أداء المشروعات
نفس مجموعة المعايير والتعاريف. ويعرض الملحق الثان: بهذه االتفاقية التعاريف ( اتإنجاز المشروع

دارة الصندوق. وعلى مستوى  التشغيلية الت: تم االتفاق عليها بين متتب التقييم المستقل ف: الصندوق وا 
تقييمات ، و تقييمات أداء المشروعاتو  ، عمليات التحقق من تقارير إنجاز المشروعاتالمشروعات، ستستمر 

بين تصنيفات التقييم الذات: والتقييم المستقل )أو عدم االرتباط( ف: حساب وعرض متوسط الفرق  األثر
 ات.رير إنجاز المشروعاتقوتقييم جودة 

تقييمات أداء ، و عمليات التحقق من تقارير إنجاز المشروعاتو ات، رير إنجاز المشروعاتقسوف تجري  -11
المتخذة ف: مرحلة التصميم. وسوف تدرس  صحة االفتراضاتل االحق امتقيي تقييمات األثر، و المشروعات
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بتفصيل  ف: المشروع نظرية التغيير تقييمات األثر، و تقييمات أداء المشروعاتات، و رير إنجاز المشروعاتق
والمسار الفعل: تما ثبت من خالل تجربة تنفيذ  أتثر إسهابا، واصفة تال من المسارات المزمعة إلى التغيير

 المشروع.

الت: تجريها إدارة  تقييمات األثرالمستقلة الت: يجريها متتب التقييم المستقل ف: الصندوق و  تقييمات األثر -11
متتب التقييم  قوم بهاالت: ي تقييمات األثر. فمتتاملتانالصندوق )دائرة االستراتيجية والمعرفة( هما وظيفتان 

تجرى فقط على العمليات المنجزة الممولة من الصندوق ومن منظور مستقل بالتامل.  المستقل ف: الصندوق
وه: تغط: جميع معايير التقييم الت: يشملها دليل التقييم، بما ف: ذلك معيار األثر على الفقر الريف:. بينما 

لألثر باستخدام  ةسابق اتتقييموتشمل ترتز تقييمات األثر الت: تجريها إدارة الصندوق على معيار األثر 
. وهذا يتطلب أن تتون طرق وعمليات تقييم األثر مترسخة ف: تصميم الطرق التجريبية وغير التجريبية

وأن تتون إدارة الصندوق مشارتة بشتل وثيق ف: جمع وتحليل البيانات طوال عملية التنفيذ.  البرامج
 غ عن األثر بالنسبة لجميع العمليات، مع أنه من الممتن أن ات ف: اإلبالرير إنجاز المشروعاتقوستستمر 

لتقييم لألثر  تتون هناك اختالفات ف: أساليب التقييم بين المشروعات الت: تخضع وتلك الت: ال تخضع
 )انظر الملحق األول(.

تقييمات . سوف تلتزم التقييمات المستقلة على مستوى البرامج القطرية )أي االتساق ضعلى المستوى القطري -12
وف: حين ( بالمعايير والتعاريف المستخدمة ف: اإلصدار الثان: لدليل التقييم. االستراتيجيات والبرامج القطرية

ف: تقييم أداء الحافظة وفقا لمعايير تقييم المشروعات،  تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطريةستستمر 
تل من أنشطة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية  فإنها ستضع ترتيزا خاصا على تقييم مالءمة وفعالية

 واألنشطة غير اإلقراضية.

أي استعراضات إنجاز برامج الفرص االستراتيجية مستوى البرامج القطرية )الذاتية على التقييمات غير أن  -13
)على عتس مستوى  سترتز على تقييم مالءمة وفعالية برنامج الفرص االستراتيجية القطرية( القطرية

المشروعات( وتقدم تصنيفا له، تبعا للتعاريف المبينة ف: الملحق الثان:. وسوف يوجز هذا التقييم النتائج 
الرئيسية بشأن أداء الحافظة )دون تحليل مسهب لجميع معايير مستوى المشروعات(، بما ف: ذلك األنشطة 

 غير اإلقراضية.

قطرية، لن يتون مطلوبا من الشعبة اإلقليمية وعندما يتوفر استعراض إنجاز لبرنامج فرص استراتيجية  -14
 .تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطريةالمعنية إعداد تقييم ذات: جديد تُمدخل من أجل 

قد يوجد مجال للمزيد من االتساق المنهج: على المستوى القطري، وسوف يجري حوار بهذا الشأن ف:  -15
 الجزء الثان: من هذه االتفاقية.

طار نتائج برنامج الفرص المتكيفة اإلدارة -16 . ستعتمد التقييمات المستقلة اإلطار المنطق: للمشروع وا 
تأساس معياري ف: مرحلة الموافقة االستراتيجية القطرية )األهداف، والمؤشرات، والمستهدفات( المحددة 

تغيير تمرجع رئيس:،  لتقييمها. فإذا تم تعديل األطر أو المستهدفات، فسوف تأخذ التقييمات المستقلة آخر
 المتبعةشرط أن يتم تبرير وتوثيق التغييرات ف: األطر المنطقية وأطر النتائج بصورة تافية وفقا لإلجراءات 

طار نتائج لبرنامج إلى ذات الصلة. وسوف تشير وثائق النهج وتقارير التقييم  أي إطار منطق: لمشروع وا 
 فرص استراتيجية قطرية سيتم تقييمه.
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باإلضافة إلى المعايير الرئيسية المشترتة المتفق عليها ف: الملحق األول، يمتن  .قييم إاافيةمعايير ت -17
للتقييمات الذاتية على مستوى المشروعات والمستوى القطري أن تعتمد معايير إضافية، حسبما تقرره إدارة 

 الصندوق أو تطلبه الهيئات الرئاسية للصندوق. 

 تنفيذ االتفاقية – رابعا

متتب التقييم المستقل ف: ، بالنيابة عن إدارة الصندوق، ومدير الرئيس المساعد لدائرة إدارة البرامج نائب -18
وحدة برمجة هما الموقعان على اتفاقية االتساق هذه ومسؤوالن عن تنفيذها. وتعّين إدارة الصندوق  الصندوق

حاور المُ و لمؤسسية لشؤون التقييم المستقل تنقطة اإلدراج ا لدائرة إدارة البرامجالتابعة  العمليات وفعاليتها
 مع متتب التقييم المستقل ف: الصندوق.الرئيس: 

طارها  -19 على أساس مبادئ االتفاقية أعاله، سينظر طرفا اتفاقية االتساق ف: الحاجة إلى تعديالت محتملة، وا 
 يه أدناه:تما يشار إلالزمن:، على الوثائق والمبادئ التوجيهية ذات الصلة من أجل تطبيقها 

 والمبادئ التوجيهية الستعراض إنجاز المشروعات؛اإلجراءات التشغيلية بشأن تقارير اإلنجاز ، 

 االستراتيجيات القطرية؛ اإلجراءات التشغيلية بشأن 

  2015دليل التقييم الخاص بمتتب التقييم المستقل ف: الصندوق، إصدار ديسمبر/تانون األول 

ير المؤسسية الرئيسية التالية، على التقار  اأيضا اآلثار المحتملة لتوقيعه االتساقية اتفاق افطر يقّيم سوف  -21
   تعديالت إذا لزم األمر: انحقتر يو 

 ؛تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق 

 ؛التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق 

 قرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةت. 

 أحكام ختامية – رابعا

ثنائية بين ال اتفاوضمعن طريق الاالتساق اتفاقية  تفسير ف: اتاختالفعلى تسوية أي  يتفق الطرفان -21
 المتعاونين معهما. نو/أو من يعينان معليها ين الموقع  

يتفق ، وتبقى سارية المفعول حتى تاريخ عليها حيز التنفيذ فور توقيع الطرفيناالتساق هذه اتفاقية دخل ت -22
طفيفة ف: أي وقت، والت: يجب إضفاء تعديالت يمتن أن يتفق الطرفان على و . تبديلهال الطرفان عليه

 .خطياعليها الطابع الرسم: 

 

 

 ----------------------- ف: روما
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 عن إدارة الصندوق

 

 

 عن متتب التقييم المستقل ف: الصندوق

 نائب الرئيس المساعد 

 دائرة إدارة البرامج

 مدير

 متتب التقييم المستقل ف: الصندوق
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 التقييم المتفق ضعليهاقائمة معايير 
3معايير التقييم ضعلى مستوى الحافظة  

 معايير التقييم ضعلى المستوى القطري تصنيفات جودة تقارير إنجاز المشروضعات 

   

 المالءمة 

 الفعالية 

 الكفاءة 

 استدامة الفوائد 

 األثر على الفقر الريفي
4

 
 دخل األسرة وأصولها -
 رأس المال البشري واالجتماعي -
 الغذائي واإلنتاجية الزراعية األمن -
 المؤسسات والسياسات -

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

 االبتكار 

 توسيع النطاق 

 إدارة البيئة والموارد الطبيعية 

 التكيف مع تغير المناخ 

 للمشروع الكلي اإلنجاز 

  (الحكومة و الصندوقالشركاء ) أداء 

 

 النطاق 

 الجودة 

 الدروس المستفادة 

 الصدقية 

 المالءمة 

 الفعالية 

 األنشطة غير اإلقراضية
5
  

 

 

 

مستوى 
 المشروضعات

  ال نعم التقييمات الذاتية )تقارير إنجاز المشروعات(

التقارير المستقلة لمكتب التقييم )عمليات التحقق من تقارير إنجاز 
 المشروعات/تقييمات أداء المشروعات/ تقييمات األثر( 

  نعم نعم

المستوى 
 القطري

)استعراضات إنجاز برامج الفرص االستراتيجية  الذاتيةتقييمات ال
 القطرية

 نعم  ال

التقييمات المستقلة )تقييمات االستراتيجيات والبرامج 
 القطرية(

 نعم  نعم

                                                      
3
  دية األربعة للمالءمة، والفعالية، والكفاءة، واستدامة الفوائد.افري للمشروعات بأخذ متوسط التصنيفات اإلكلستستمر التقييمات المستقلة في تصنيف األداء ال 
4

 .ديافرإ بشكل . ولن يتم تصنيف مجاالت األثر الفرعيةكليسيتم تقييم األثر على الفقر الريفي من خالل تقييم مجاالت األثر الفرعية األربعة، وتوفير تصنيف  
5

 عندما يكون مالئما. ، المساعدة التقنية المستردة التكاليف، أو التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، واألنشطة غير اإلقراضية األخرى، مثل االنخراط في السياسات على المستوى القطريوبناء الشراكات، وسيتم تقييم إدارة المعرفة،  

 القطرية.ألنشطة غير اإلقراضية تصنيفا منفصال. وسوف يصب تصنيفها في التقييمات والتصنيفات الخاصة بمالءمة وفعالية برامج الفرص االستراتيجية في التقييمات الذاتية، لن يكون ل
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 التعاريف المتسقة المتفق ضعليها لمعايير التقييم 

 معايير التقييم ضعلى مستوى المشروضعات
 

  التعاريف المتسقة

 المالءمة
، ومالءمة ف: تحقيق أهدافه هاتساقتصميم المشروع، و ة تقييم مالءمال تما تستتبع. المؤسسية والسياسات واألولويات ،واالحتياجات الُقْطرية ،مدى اتساق أهداف التدخل اإلنمائ: مع متطلبات المستفيدين

 .استراتيجيات االستهداف المعتمدة
 مدى تحقيق أهداف التدخل اإلنمائ: أو مدى توقع تحقيقها، مع مراعاة أهميتها النسبية.  الفعالية

 مقياس لمدى تحويل الموارد/المدخالت )األموال، والخبرة، والوقت، إلخ( إلى نتائج بطريقة اقتصادية.  التفاءة

 استدامة الفوائد

تجاه  صموداحتماالت النتائج الفعلية والمنتظرة الت: تتسم بال االستدامة تقييم شمللة الدعم بالتمويل الخارج:. تما تاحتماالت استمرار الفوائد الصافية المتحققة من التدخل اإلنمائ: إلى ما بعد مرح
 6المخاطر بما يتجاوز عمر المشروع.

 
 ودة أو غير مقصودة( نتيجة التدخالت اإلنمائية. ر مباشرة، ومقصُيعرَّف األثر بأنه التغييرات التي تطرأ أو من المتوقع أن تطرأ على حياة فقراء الريف )سواء أكانت إيجابية أم سلبية، ومباشرة أو غي األثر على الفقر الريف:

 7، بينما ترتبط األصول بمجموعة من البنود المتراكمة ذات القيمة االقتصادية.مجموعةدخل األسرة يوفِّر وسيلة لتقييم تدفق الفوائد االقتصادية المتراكمة لفرد أو  دخل األسرة وأصولها  -

 رأس المال البشري واالجتماع:  -
 جماعية. )وال سيما بين المجموعات الضعيفة( وقدرتهم على تنظيم أنفسهم والعمل بصورة  رأس المال البشري واالجتماع: يشمل تقدير التغييرات الت: تطرأ على تمتين األفراد 
 

 األمن الغذائ: واإلنتاجية الزراعية  -
متانية واستقرار ُسبل الوصول إليه، بينما تقاس التغييرات ف: اإلنتاجية الزراعية من حي ترتبط وسوء تغذية  بالقيمة الغذائية للغذاءلغلة؛ وترتبط التغذية ث االتغييرات ف: األمن الغذائ: بتوافر الغذاء وا 

 األطفال.

 المؤسسات والسياسات  -
 جودة وأداء المؤسسات والسياسات واأُلطر التنظيمية الت: تؤثر على حياة الفقراء. إلى تقييم التغييرات ف:يهدف هذا المعيار 

 المساواة بين الجنسين وتمتين المرأة
من حيث وصول النساء إلى امتالك األصول، والموارد، والخدمات؛ ومشارتتهن ف: صنع القرار،  وذلك على سبيل المثالمدى مساهمة تدخالت الصندوق ف: تحسين المساواة بين الجنسين وتمتين المرأة، 

  عيشهن.تسب ء العمل وأثره على دخل النساء، وتغذيتهن، وسبل اعبأ موازنةو 
 الفقر الريف:. من حدالالمدى الذي ذهبت إليه تدخالت الصندوق اإلنمائية ف: إدخال نهج ابتتارية ف:  االبتتار

 توسيع النطاق
 .األخرى الوتاالتو  ،والقطاع الخاصوالمنظمات المانحة،  ،السلطات الحتومية جانبتدخالت الصندوق اإلنمائية من توسيع )أو احتمال توسيع( نطاق مدى 

 

 إدارة البيئة والموارد الطبيعية
دارة يتمن القادرة على الصمود. و ف: سبل العيش والنظم اإليتولوجية للصندوق تدخالت اإلنمائية المدى مساهمة  الطبيعية الت: تعرف بأنها  الموارد، بما ف: ذلك الطبيعية البيئةالترتيز على استخدام وا 

 .السلع والخدمات الت: توفرهاإضافة إلى  –والتنوع البيولوج:  ،ثقافية، والنظم اإليتولوجيةالقتصادية، و االجتماعية و الغراض األالمواد الخام المستخدمة ل

 الحد من المخاطر. مترسة للتتيف و  مساهمة المشروع ف: الحد من اآلثار السلبية لتغير المناخ من خالل تدابير التتيف مع تغير المناخ

                                                      
6
 تقن:، ومال:، ومؤسس:، واجتماع:، وبيئ:. استدامة صاف: الفوائد من منظورالمستقلة الذاتية و  تقيم تقارير التقييمات 
  .سيقيم التحليل إلى أقصى حد ممتن التوجهات ف: المساواة على مر الزمن 7
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 معايير التقييم ضعلى مستوى المشروضعات
 

  التعاريف المتسقة

8اإلنجاز التل: للمشروع
 

 يوفر ذلك تقييما شامال للتدخل.

 أدا  الشركا  )الصندوق والحكومة(

 المتوقع للشريك دورعلى حدة لتقدير ال. تما يقيم أداء تل من الشرتاء هتقييمو  ،هتنفيذودعم  ،عليه واإلشراف ،واإلبال غ عنه ،ورصده ،وتنفيذه ،المشروعيقيم هذا المعيار مساهمة الشرتاء ف: تصميم 
  المشروع. دورة حياة ته أثناءومسؤولي

 

 
 التعاريف المتسقة معايير التقييم ضعلى المستوى القطري

 التعاريف المتسقة القطريةبرامج الفرص االستراتيجية 

 المالءمة

( نهج االستهداف المستخدم، بما ف: ذلك الترتيز 5( المؤسسات الشريتة الرئيسية؛ )4( الترتيز القطاع: الفرع:؛ )3( األولوية الجغرافية؛ )2( األهداف االستراتيجية؛ )1تقييم مواءمة وتماسك ما يل:: )
( مخصصات إدارة البرنامج القطري وبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية. 7األدوات ف: البرنامج القطري )القروض، والمنح، واألنشطة غير اإلقراضية(؛ ) ( خليط6على مجموعات اجتماعية مختارة؛ )

   امج الفرص االستراتيجية القطرية أم ال.وخالل المناقشة، سيتم التشديد على مضمون االستراتيجية الفعلية الت: يتبعها البرنامج القطري، سواء تانت مبينة بوضوح ف: برن

 

 الفعالية

 -لم تتن متوقعة ف: األصل  -رية( وما إذا تانت نتائج هامة أخرى يحدد تقدير فعالية االستراتيجية القطرية إلى أي مدى تم تحقيق األهداف االستراتيجية الشاملة )وفقا لبرنامج الفرص االستراتيجية القط
دارة قد تم تحقيقها على مستوى البرنامج، وعما إذا تان باإلمتان إيجاد صلة منطق البرنامج(، والنتائج ية ذات مصداقية بين الشرتاء، والمبادرات الت: يدعمها الصندوق )اإلقراضية، وغير اإلقراضية، وا 

 لدور الذي يقوم به تل من الحتومة والصندوق ف: إدارة البرنامج القطري الشامل ف: تحقيق النتائج.سيتم تتريس انتباه خاص لالمالحظة. و 

 راايةاألنشطة غير اإلق

دارة المعرفةبناء السياسات على المستوى القطري، و  االنخراط ف:، و المنح بشأن ذات الصلة إلى أي مدى تم تنفيذ سياسات واستراتيجيات الصندوقتقييم األنشطة غير اإلقراضية سينظر  ، 9الشراتات، وا 
عندما يتون ذلك مالئما. وسوف تقيم  التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:، والمساعدة التقنية المستردة التتاليفويمتن للتقييم أن يشمل أيضا أنشطة غير إقراضية أخرى، مثل  10ف: البلد المعنية.

 ستنظر أيضا ف: نوع وحجم الموارد )داخل وخارج حافظة المشروع على حد سواء( الت: خصصت لهذه المجاالت. تماة غير اإلقراضية. ة مدخالت، ومخرجات، ونواتج األنشطالتقييمات الذاتية والمستقل
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 .اة بين الجنسين وتمتين المرأة، واالبتتار، وتوسيع النطاق، باإلضافة إلى إدارة البيئة والموارد الطبيعية، والتتيف مع تغير المناخللتدخل، بالبناء على تحليل وتصنيفات األثر على الفقر الريف:، والمواءمة، والفعالية، والتفاءة، واستدامة الفوائد، والمساو يوفر هذا المعيار تقييما شامال  

الحتومات الشريتة وأصحاب المصلحة القطريين اآلخرين للتأثير على األولويات السياساتية، أو ( يمتن النظر إلى المجال األول تعملية يتعاون من خاللها الصندوق، بشتل مباشر وغير مباشر، مع 1يعرف االنخراط ف: السياسات على المستوى القطري وبناء الشراتات تالتال:: ) 9
عة واسعة من األنشطة الملموسة واألقل من ( بناء الشراتات عملية جارية لتحري، وتطوير، واإلبقاء على، وتعزيز الشراتات )تما يتم تعريفها ف: استراتيجية الشراتات(، وتشمل مجمو 2؛ )متداتصميم، وتنفيذ، وتقييم السياسات الرسمية الت: تشتل فرصا للتحول الريف: الشمول: والمس

 ايات الصندوق وأهدافه. وسيتم توفير تعريف إدارة المعرفة ف: الجزء الثان: من اتفاقية االتساق.حقيق غف: تبناء الشراتات على نحو تفؤ وفعال مساهمة أن يتون ترتيز التقييم على مدى ملموسة. وينبغ: 
 .سيتم تحديد سياسات واستراتيجيات الصندوق ذات الصلة ف: وثائق النهج والتقارير الرئيسية الت: يعدها متتب التقييم المستقل ف: الصندوق 10


