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 موجز تنفيذي
يستعرض اإلصدار الرابع عشر من تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة  -1

 متتب التقييم المستقل ف: الصندوق. توصيات متابعةإجراءات 

والدور الحاسم للتقييم المستقل ف:  وحسن توقيتها توصيات متتب التقييم المستقلوتقدِّر اإلدارة أهمية معظم  -2
على بصورة سليمة متتب التقييم المستقل  استيعاب توصياتتلتزم اإلدارة بضمان و تعلُّم والمساءلة. تعزيز ال

المعرفة المتولِّدة أثناء عمليات التقييم  إذ تساهممستوى المشروعات وعلى المستويين القطري والمؤسس:، 
 بها ف: الفعالية والتفاءة التشغيليتين للصندوق. والمتابعة الالحقة لإلجراءات الموصى

 منها ثالثةتوصية،  180تقييمًا و 20مجموعه  يغّط: التقرير ما عدد وأنماط التقييمات المشمولة بالتقرير. -3
تقييمًا  17، و(الثانية أو الثالثة استعراض الجولة أي التعاون بين بلدان"للمتابعة التاريخية" )تقييمات  تعتبر
 أربعة . وفيما يتعّلق بأنواع التقييم، يغّط: تقرير هذا العام2016و 2015ف: عام:  تم االنتهاء منها جديداً 

لى مستوى المشروعات، وتقييم تقييمات ع وثمانيةتقييمات على المستوى القطري،  ثالثةتقييمات مؤسسية، و 
ناول التقييمات المؤسسية ما يل:: . وتتتقارير توليفات تقييمية أربعةلألثر، وتذلك، للمرة األولى،  واحد

 ؛(ة الثانيةلاستعراض الجو الهّشة ) واألوضاع( الدول 2) م تخصيص الموارد على أساس األداء؛نظا (1)
 (.استعراض الجولة الثالثة( اإلشراف )4) ؛(استعراض الجولة الثانيةتجديدات الموارد ) (3)

ف: المائة،  97ما زال معدَّل استيعاب اإلدارة لتوصيات متتب التقييم المستقل مرتفعًا، إذ بلغ  وضع التنفيذ. -4
. ويتشف النظر المفصَّل من التقريروهو ما يؤتِّد االتجاه التصاعدي لألداء الملحوظ ف: اإلصدارات األخيرة 

تقارير س:، ال سيما بعد إدراج التوصيات على المستوى المؤس عدد االتجاه نحو زيادةف: هذه النتائج عن 
. وبالنظر إلى أن التوصيات على المستوى المؤسس: الت: ُطرَحت من خالل التقييمات التوليفات التقييمية

تزامنت مع عدد من اإلصالحات الرئيسية الت: نّفذتها اإلدارة، يشهد  تقارير التوليفات التقييميةو المؤسسية 
، وانخفاضًا ف: التوصيات الجارية الت: أجريت لها متابعة تاملةزيادة ف: عدد التوصيات  2017تقرير عام 

 مقارنة بالسنوات السابقة.

 المتابعة التاريخية للتقييمات المؤسسية

. ُأجريت متابعة للتقييم المؤسس: لتجديدات الموارد للسنة الثانية ف: المؤسسي لتجديدات المواردالتقييم  -5
، وُتوِبَعت لخمس منها أجريت متابعة تاملةإطار المتابعة التاريخية. ومن بين التوصيات التسع المتبقية، 

 المتابعة جارية لثالث توصيات. وال تزالتوصية واحدة متابعة جزئية، 

، ُأجريت متابعة تاملة لثمان توصيات من الجولة الثانية للمتابعةإطار ف:  هشاشة.للالمؤسسي التقييم  -6
التوصيات االثنت: عشرة الجارية منذ السنة الماضية، وما زالت المتابعة جارية ألربع توصيات، ومن المتوقَّع 

 إنجاز اإلجراءات المتخذة بحلول نهاية السنة.

: المتعّلق باإلشراف ف: متابعة للجولة الثالثة وما زالت ُأدِرج التقييم المؤسس التقييم المؤسسي لإلشراف. -7
ست جميع التوصيات الثمان: متبقية. ومن هذه التوصيات، ُأجريت متابعة تاملة لتوصيتين، وما زالت 

 ، ومن المتوقَّع إنجاز اإلجراءات بحلول نهاية السنة.توصيات جارية
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 اإلجراءات الرئيسية المتخذة على المستوى المؤسسي

تغييرات  إدخالاإلدارة إلى  سعتتخصيص الموارد على أساس األداء،  د إجراء التقييم المؤسس: لنظامبع -8
المجلس التنفيذي ف: ديسمبر/تانون األول  إلىهذه التغييرات ف: وثيقة َنهج  وقدمتهذا النظام.  على

. وُعِرض بعد ذلك نظام منقَّح لتخصيص الموارد على أساس األداء على المجلس ف: أبريل/نيسان 2016
على تعليقات المجلس ومجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على الستعراضه. وبناًء  2017

 2017/أيلول أساس األداء، ُأجريت تنقيحات أخرى وسوف تقدَّم الوثيقة النهائية إلى المجلس ف: سبتمبر
 للموافقة عليها.

الذي وُقدِّمت استراتيجية الصندوق لالنخراط ف: البلدان الت: تعان: من أوضاع هّشة إلى المجلس التنفيذي  -9
2016ديسمبر/تانون األول عليها ف:  وافق

. وتضمَّنت االستراتيجية تعريفًا جديدًا ومبادئ توجيهية النخراط 1
واضحة لتحديد البلدان ذات األوضاع األشد هشاشة، وُنُهجًا تباٍت/معايير شمل عالصندوق، وتصنيفًا جديدًا 

 السياقات. هذهتشغيلية جديدة لمعالجة الهشاشة ف: 

المجلس التنفيذي ف:  قدم إلىالجنوب،  التعاون بين بلدانوَعقب صدور تقرير التقييم التجميع: المتعّلق ب -11
لدان الجنوب والتعاون الثالث:. وَحدَّدت الوثيقة ُمخَتلف َنهج مؤسسّ: جديد للتعاون فيما بين ب 2016عام 

تعاريف التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: وتيفية ارتباطها بوالية الصندوق وميزته النسبية، 
 .2025-2016وتيفية مواءمة الَنهج الجديد مع اإلطار االستراتيج: للصندوق للفترة 

تما يجري تعزيز الهيتل العام للتقييم الذات: من خالل سلسلة من  ،والتقييموتجري إصالحات للرصد  -11
تم . و 2016ضمن إطار الفعالية اإلنمائية الذي وافق عليه المجلس التنفيذي ف: عام  المترابطةالعمليات 

األثر الذي تنقيح نظام إدارة النتائج و  :َمعَلَمين بارزين جديرين باإلشارة على المستوى المؤسس:، هما تحقيق
 ، ووضع نظام إدارة النتائج التشغيلية.2017ُعِرض على المجلس ف: أبريل/نيسان 

يزداد استيعاب دروس التقييم وتوصياته ف: البرامج القطرية.  اإلجراءات الرئيسية على المستوى القطري. -12
ية الجديدة عن زيادة ف: وأسفرت دّقة مواعيد إجراء عمليات تقييم البرامج القطرية قبل االستراتيجيات القطر 

. ومن بين تقييمات ثالثة برامج قطرية لها متابعة تاملةعدد توصيات تقييمات البرامج القطرية الت: تجري 
تقرير هذه السنة عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة، جرت متابعة تقييمين اثنين من ُمدَرجة ف: 

توصية ف: االستراتيجيتين  34من بين  29لبرازيل وترتيا( وُأدِمَجت خالل استراتيجيتين قطريتين جديدتين )ا
، 2018ن. وف: بنغالديش، من المقرر وضع برنامج جديد للفرص االستراتيجية القطرية ف: عام يالجديدت

 ومن المتوقَّع إجراء متابعة تاملة للتوصيات السبع الجارية.

تين تتميليتين ييم على المستوى القطري، يجري تنفيذ مبادر واستجابة للتوصيات المتتررة لتعزيز الرصد والتق -13
لتين بالِمنح:  رصد والتقييم على المستوى القطريتقييم الُنظم والقدرات ف: مجال اليمتنها تطوير أداة  مموَّ

الرصد والتقييم  والبناء المنهج: لقدرة البلدان علىوتحديد الثغرات ووضع خطط عمل لتحسين هذه الُنُظم؛ 
 مجال التنمية الريفية من خالل مراتز التعلُّم بشأن التقييم والنتائج.ف: 

                                                      

 .EB 2016/119/R.4الوثيقة  1
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التقييم المستقل، متتب ُيَعبِّر المستوى التبير من االستيعاب الذي أبدته اإلدارة تجاه توصيات  االستنتاجات. -14
اف بجدوى تما هو ملحوظ ف: تقرير هذه السنة عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة، عن االعتر 

أن تعمل ف: تعاون وثيق مع متتب  وتوّد اإلدارة من اآلن فصاعداً وفائدة وظيفة التقييم المستقل وتقديرها. 
التقييم المستقل لمواءمة التقييمات المقبلة مع المجاالت ذات األولوية الرئيسية المحدَّدة ف: نموذج العمل لفترة 

تعظيم التعلُّم التنظيم: ولمساعدة اإلدارة على التنفيذ الفّعال التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق من أجل 
 لوالية الصندوق الطموحة.

( سيمثِّل فرصة سانحة إلعادة تقييم عملية 2018من اتفاق المواءمة ) المقبل أن الجزء الثان:وترى اإلدارة  -15
ة ومتتب التقييم المستقل ترشيد التوصيات ومواصلة تعزيزها عن طريق المشارتة ف: حوار مستمر بين اإلدار 

 وضعها ف: إطار رسم:.قبل  وقيمتها المضافةحول الجدوى العملية للتوصيات 
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 تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

 والمنهجية مقدمةال – أوال 
أداة هامة للمساءلة والتعلُّم.  تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةيمثِّل تقرير رئيس الصندوق عن وضع  -1

ويستجيب التقرير للتوصيات المنبثقة عن التقييمات الت: يجريها متتب التقييم المستقل ف: الصندوق، وتزّود 
 لجنة التقييم والمجلس التنفيذي بمعلومات عن وضع تنفيذ اإلجراءات الموصى بها.

 اإلجراءات المتخذة من اإلدارة استجابة للتوصيات من خالل األدوات التالية:ويتتّبع التقرير  -2

 ؛2ف: الردود الت: تقدمهافيما يتعّلق بالتقييمات المؤسسية، تتعهَّد إدارة الصندوق بالتزامات  )أ(

الصندوق فيما يتعّلق بتقييمات البرامج القطرية، ُتستخَدم االتفاقات عند نقطة اإلنجاز الت: يوقِّعها  )ب(
 يوافق الموقِّعون على االتفاق على تنفيذها؛وممثلو الحتومات لتتبُّع إجراءات المتابعة الت: 

هة إلى الصندوق من فيما يتعّلق بتقييمات األثر )ج(  وتتماإلدارة  ردود، ُتستخَلص التوصيات الموجَّ
 متابعتها؛

اإلدارة. وتوجد ردود من اإلدارة  ردودت من أداء المشروعات، ُتستخَلص التوصيا بتقديراتفيما يتعّلق  )د(
عن  رئيس الصندوقأداء المشروعات الثمانية الت: جرت متابعتها ف: تقرير  تقديراتعلى جميع 

 .2017وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام 

تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة أيضًا الردود على يشمل  )ه(
2016التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  الواردة ف:التوصيات 

وتعليقات متتب  3
2016التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام 

4 . 

خالل الدورة الثانية والتسعين للجنة  تقارير التوليفات التقييميةنقاش حول  من داروف: ضوء ما  )و(
التقييم، خلصت المناقشات إلى أن توصيات متتب التقييم المستقل وردود اإلدارة عليها ستبقى ف: 

 وتدابير اإلدارة. ويشمل تقرير هذه السنة عن وضع تنفيذ توصيات التقييم تقارير التوليفات التقييمية
 األربعة. تقارير التوليفات التقييميةتوصيات من  مرة األولىلل

 20 ما عدده 2017لعام  وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة ويغّط: تقرير رئيس الصندوق عن -3
من  3تقييمًا اشترتت اإلدارة ومتتب التقييم المستقل ف: اختيارها، وتناولت اإلصدارات السابقة من التقرير 

                                                      

وضميمتها  EB 2016/117/R.5التقييمات المؤسسية المتعلقة بما يلي: نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق )الوثيقة  2

Add.1 (؛ وانخراط الصندوق في الدول واألوضاع الهّشة والمتأثرة بالنزاعات )الوثيقةEB 2015/114/R.4  وضميمتهاAdd.1  وتصويبها

Corr.1 (؛ تجديدات موارد الصندوق )الوثيقةEB 2014/111/R.3/Rev.1  وضميمتهاAdd.1 (؛ واإلشراف المباشر ودعم التنفيذ )الوثيقة

EB 2013/109/R.6  وضميمتهاAdd.1.) 
 .EB 2014/113/R.8الوثيقة  3
 .Add.1وضميمتها  EB 2014/113/R.11الوثيقة  4
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منها تانت تقييمات جديدة تم االنتهاء منها ف:  17ف: حين أن  5،التقييمات )أي المتابعة التاريخية(تلك 
 6:، على النحو التال:2016 و 2015عام: 

 7؛على أساس األداء ف: الصندوق( نظام تخصيص الموارد 1) :بشأنأربعة تقييمات مؤسسية  )أ(
( انخراط الصندوق ف: الدول 3؛ )8(ن االستعراضم تجديدات موارد الصندوق )الجولة الثانية (2)

الجولة ) 10( سياسة اإلشراف ودعم التنفيذ ف: الصندوق4؛ )9واألوضاع الهّشة والمتأّثرة بالنزاعات
 (؛الثالثة من االستعراض

( انخراط 2) 11؛( انخراط الصندوق مع الشعوب األصلية1بشأن: ) تقارير توليفات تقييميةأربعة  )ب(
دارة الموارد ( 3) 12؛تنمية المراع:ألمم المتحدة والصندوق ف: لمنظمة األغذية والزراعة  البيئة وا 

 14؛الجنوب التعاون بين بلدان( األنشطة غير اإلقراضية ف: سياق 4) 13؛الطبيعية

 17؛وترتيا 16،والبرازيل 15،شنغالديلب تقييمات لبرامج قطرية ةثالث )ج(

ثيوبيا وقيرغيزستان وجمهورية ف: ال ألداء المشروعاتثمانية تقديرات  )د( برازيل والصين وجيبوت: وا 
 الديمقراطية الشعبية وموريتانيا ونيجيريا؛ الو

 18.للهند تقييم مستقل واحد )ه(

 وتيسيرًا للتحليل، وعلى غرار السنوات السابقة، يصنِّف هذا التقرير التوصيات وفقًا للمعايير التالية: -4

والجهة الت: تقع عليها المسؤولية األولى عن إلى التيان الذي تستهدفه التوصية، يشير ذلك  المستوى. -5
 . والمستويات ف: العادة ه::تنفيذها

 سلطات المشروع؛ 

 ؛توى القطري، بالشراتة مع الحتومةالصندوق على المس 

 ة ف: البلد الشريك؛يالسلطات الحتوم 

                                                      

 يغّطي تقرير هذه السنة عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة الجولة الثالثة من المتابعة التاريخية للتقييم المؤسسي لسياسة 5

لتقييم المؤسسي لتجديدات موارد الصندوق، والجولة الثالثة من استعراض التقييم اإلشراف ودعم التنفيذ، والجولة الثانية من استعراض ا

 المؤسسي النخراط الصندوق في الدول واألوضاع الهّشة والمتأثرة بالنزاعات.
ردود من  تقييمات مؤسسية وتقييمات لبرامج قطرية أُِعّدت لها 2017يشمل تقرير وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام  6

 ، وُنشرت تقديرات أداء المشروعات قبل ذلك التاريخ.2016يونيو/حزيران  30اإلدارة أو ُوقَِّعت اتفاقات عند نقطة اإلنجاز بشأنها قبل 
 .Add.1، وضميمتها EB 2016/117/R.5الوثيقة  7
 .EB 2014/111/R.3/Rev.1الوثيقة  8
 .Corr.1ويبها ، وتصAdd.1، وضميمتها EB 2015/114/R.4الوثيقة  9

 .Add.1، وضميمتها EB 2013/109/R.6الوثيقة  10
 .Add.1، وضميمتها EC 2015/89/W.P.5الوثيقة  11
 .Add.1، وضميمتها EC 2016/92/W.P.6الوثيقة  12
 .Add.1، وضميمتها EC 2016/92/W.P.7 الوثيقة 13
 .Add.1، وضميمتها EC 2016/92/W.P.5الوثيقة  14
 .Add.1، وضميمتها EC 2016/92/W.P4الوثيقة  15
 .EB 2016/117/R.6/Rev.1الوثيقة  16
 .EC 2016/91/W.P.5/Rev.1الوثيقة  17
 .Add.1، وضميمتها EC 2015/88/W.P.4الوثيقة  18
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 الصندوق على المستوى اإلقليم:؛ 

 لى المستوى المؤسس:.الصندوق ع 

 حيث ُتَصنَّف التوصيات بناًء على سياسة التقييم المعدَّلة ف: الصندوق على النحو التال:: الطبيعة. -6

 تشغيلية، إذا تانت التوصية تقترح اتخاذ إجراء محدَّد؛ 

 استراتيجية، إذا تانت تقترح َنهجًا أو مسارًا للعمل؛ 

  :يسترشد بها الصندوق.سياساتية، إذا تانت ترتبط بالمبادئ الت 

ه:: االستهداف فئات عريضة،  لستُيَصنِّف هذا المعيار التوصيات حسب الموضوع وفقًا  الموضوع. -7
دارة المشروعات، واألنشطة غير اإلقراضية، و  والمنظور الجنسان:، المواضيع الشاملة والمجاالت التقنية، وا 

 يًا.مجااًل فرع 31. وتَُقسَّم هذه التوصيات إلى والمؤسسية

وحالما تقوم الِفرق القطرية )واألشخاص المرجعيون عبر الدوائر ف: حالة التقييمات المؤسسية( باإلبالغ عن  -8
 آخر وضع بشأن تنفيذ التوصيات، تَُقيَّم درجة االمتثال باستخدام المعايير التالية:

 :والعمليات أو البرامج، الجديدتصميم الالمرحلة الجديدة/ أنشطة ف: تماماً  مدمجة توصيات متابعة كاملة ،
 والسياسات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة؛

   ف: االتجاه الموصى به؛ متخذة جراءاتإ: يةجار 

   مع األساس المنطق: الذي تستند إليه التوصية؛ مع إجراءات تتفق، جزئياً  متبعة توصيات: ةجزئي 

 :ف: المشروعات أو البرامج القطرية أو برامج الُفرص  ستدمجالتوصيات الت:  لم َيِحن وقتها بعد
 ؛لم تصمم أو لم يتم االنتهاء منها بعد الستراتيجية القطرية أو السياساتا

 :قطرية أو بسبب سياقات التسيير التنمية ال ظروفتوصيات لم يتم االمتثال لها بسبب تغيُّر  غير منطبقة
 أخرى؛ لدواعالمؤسس: ف: الصندوق، أو 

 تعذَّرت متابعتها؛ التوصيات :معلَّقة 

 :من الفريق القطري المعن: أو من لم تتم الموافقة عليها من اإلدارة أو  توصيات غير متفق عليها
 الحتومة.

تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة ملّخصًا من تقرير رئيس الصندوق عن وضع  ويوفِّر المجّلد األول -9
 التقرير على النحو التال:: هيتلة تالمتخذة وُيبرز أي قضايا رئيسية ناشئة. وتمتجميعيًا إلجراءات المتابعة 

ملخَّص  ؛ دال:للردودالمواضيع الرئيسية وأمثلة  التقييمات؛ باء: الوضع العام للتنفيذ؛ جيم: نطاق ألف:
التقييم المستقل  توصيات متتبل االستجاباتالمؤسسية؛ هاء: المتابعة التاريخية؛ واو:  االستجابات للتقييمات

 ويتضمنالتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق. ب الخاصموضوع التعلُّم  المنبثقة عنوالتعليقات 
وترد تعليقات متتب التقييم المستقل ف: الملحق األول.  القسم األخير )الثالث( االستنتاجات والتوصيات.
ة المتخذة استجابة لتل توصية من التوصيات الت: يغّطيها ويتضّمن المجّلد الثان: إجراءات المتابعة الفردي

 هذا التقرير.
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 وضع تنفيذ التوصيات – ثانيا   
 نطاق التقييم ومحتوياته -ألف 

األربعة، يغط: تقرير  تقارير التوليفات التقييميةإضافة إلى التقييمات المؤسسية األربعة و  التوزيع اإلقليمي. -11
من إقليم أفريقيا  واحد تقييمًا على المستوى القطري/مستوى المشروعات، بما ف: ذلك تقييم 12هذا العام 

من إقليم آسيا والمحيط  أربعةمن إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا، و  وثالثةالشرقية والجنوبية، 
 يتا الالتينية والتاريب:.من إقليم أمر  وتقييمانإقليم أفريقيا الغربية والوسطى، من وتقييمان الهادي، 

توصية  180استعرض التقرير وضع تنفيذ ما مجموعه عدد التوصيات المنبثقة عن كل نوع من التقييمات.  -11
توصية من أربعة تقييمات  44توصيات عن السنة األخيرة(. وتشمل هذه التوصيات  سبع)بزيادة قدرها 

من ثمانية  43وثالثة تقييمات لبرامج قطرية؛  من 41و؛ تقارير توليفات تقييميةمن أربعة  42ومؤسسية؛ 
. ويبلغ متوسط عدد التوصيات لتل نوع من أنواع لألثر من تقييم واحدٍ  10وتقديرات ألداء المشروعات؛ 

 14و 13، وما يتراوح بين تقارير التوليفات التقييميةلتل تقرير من  10ولتل تقييم مؤسس:،  11التقييمات 
المشروعات.  أداء لتل تقدير من تقديرات خمس توصياتلتل تقييم من تقييمات البرامج القطرية، ونحو 

والتقييمات  تقارير التوليفات التقييمية الواردة ف:وتوّد اإلدارة تسليط الضوء على العدد المماثل من التوصيات 
 ييميين.ُمنَتَجين التقالطبيعة المتأصلة للالمؤسسية بالرغم من اختالف 

وفيما يتعّلق بالتقييمات المؤسسية، يشير هذا التقرير إلى تقييم مؤسس: جديد يتناول نظام تخصيص الموارد  -12
توصية. وبصفة عامة فإن االتجاه الملحوظ ف:  15على أساس األداء لم يسبق اإلبالغ عنه، ويتضمَّن 

بالرغم من أن  ،يم المستقل قد تم تأتيدهمتتب التقي درة عناالصالسنوات األخيرة نحو تقليل عدد التوصيات 
 متتب تحزمة واحدة.الالمتابعة الشاملة ما زالت تتطّلب تصنيفًا منهجيًا للتوصيات الت: يقدِّمها 

لم يتم بعد إجراء متابعة تاملة يتعّلق بالمتابعة التاريخية، ال يتناول هذا التقرير سوى التوصيات الت: وفيما  -13
توصيات لم تتم متابعتها متابعة  9 :منها توصية للمتابعة التاريخية، 29جموعه ويشمل التقرير ما م. لها

 توصية 12البالغ عددها  تاملة، وه: متعّلقة بالتقييم المؤسس: لتجديدات الموارد، وجميع التوصيات المتبقية
 المؤسس: لإلشراف. المتعلقة بالتقييموجميع التوصيات الثمان: المتبقية  المؤسس: للهشاشة المتعلقة بالتقييم

تنقسم المسؤولية عن المتابعة بين المستويين القطري والمستوى المؤسس:  المستوى المحدَّد للمتابعة. -14
توصية الصادرة عن التقييمات المؤسسية  86(. وتتعّلق جميع التوصيات البالغ عددها 1للصندوق )الجدول 

ع( بالمتابعة على المستوى المؤسس:. وفيما يتعّلق ف: المائة من المجمو  47) تقارير التوليفات التقييميةو 
، من المثير لالهتمام تأتيد توجيه عدٍد أتبر من التوصيات إلى المستوى المؤسس: للصندوق بتقييم األثر

وانخفاض عدد التوصيات على المستوى القطري/مستوى المشروعات. وهناك عدد أتبر من التوصيات على 
أن االمتثال على المستوى المؤسس: ال يزال مرتفعًا، مستوى القطري. وف: حين المستوى المؤسس: مقارنة بال

ف: المائة، توّد اإلدارة أن تُبِرز تأثير قيود الموارد وقدرات الموظفين على االستيعاب الفّعال  95إذ يزيد على 
 للحجم التبير من التوصيات على المستوى المؤسس:.

طرية وتقديرات أداء المشروعات، ُتَوزَّع جميع التوصيات تقريبًا على الِفرق وفيما يتعّلق بتقييمات البرامج الق -15
القطرية بالتنسيق مع السلطات الحتومية المعنية. وفيما يتعّلق بالتوصيات الصادرة عن تقديرات أداء 
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هة إلى الصندوق، ولذلك   على للصندوقجميعًا  أسندتالمشروعات، لم يتم اختيار سوى التوصيات الموجَّ
 وتتعلق تقريبًا جميعلحتومة وحدها. ُتسند بأي حال من األحوال لالمستوى القطري أو المستوى المؤسس: ولم 

على المستوى المؤسس: بالرصد والتقييم، باستثناء توصية واحدة متعّلقة  المسندة للصندوقالتوصيات القليلة 
 .1باالستهداف. ويرد التوزيع ف: الجدول 

 1الجدول 

في تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام  ةالتوصيات الواردعدد 
 حسب نوع التقييم ومستواه 2017

  
تقييم 
 األثر

تقديرات 
أداء 

 المشروعات

تقييمات 
البرامج 
 القطرية

تقارير 
التوليفات 
 التقييمية

التقييمات 
 النسبة المئوية المجموع المؤسسية

 %54 97 44 42 - 5 6  المؤسس: للصندوقالمستوى 

 %46 83 - - 41 38 4 /الحتومةللصندوق المستوى القطري

 180 44 42 41 43 10 )العدد( المجموع

 %100 %24 %23 %23 %24 %6 النسبة المئوية() المجموع 

  

ف: المائة  45، بنسبة :تنقسم التوصيات بالتساوي بين الطابعين االستراتيج: والتشغيل طبيعة التوصيات. -16
تساوي عدد التقييمات بين يبرره هذا التوازن و ف: المائة على التوال: )الملحق الثان:، الجدول ألف(.  44و

أداء تقديرات  8( ومستوى البرامج )تقارير توليفات تقييمية 4تقييمات مؤسسية و 4المستويين المؤسس: )
ف: المائة من التوصيات مسائل السياسات ف: ظل إدراج  11المشروعات وتقييم واحٍد لألثر(. وتناول 

تقييمين مؤسسيين تناول أحدهما نظام تخصيص الموارد على أساس األداء وتناول اآلخر اإلشراف وأوصى 
 التقييمان بتغييرات على مستوى السياسات.

 وضع التنفيذ: مدى االمتثال -باء 
توصية الواردة ف: تقرير رئيس الصندوق عن  180مدى متابعة التوصيات البالغ عددها  2يعرض الجدول  -17

 ، بما ف: ذلك المتابعة التاريخية.2017وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام 

 2الجدول 
 وضع تنفيذ توصيات التقييم حسب المستوى

 (المجموع )العدد ةجزئي جارية عليهالم يتم االتفاق  ةغير منطبق متابعة تاملة المستوى
 76 4 18   54 البلد

 97 1 43 3 1 49 الصندوق

 7  1  1 5 المشروع

 180 4 62 3 2 108 المجموع )العدد(

 %100 %3 %34 %2 %1 %60 )النسبة المئوية)المجموع 
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 3الجدول 
 وضع تنفيذ توصيات التقييم حسب نوع التقييم

يتم االتفاق لم  ةغير منطبق متابعة تاملة  
 عليها

المجموع )النسبة  المجموع )العدد( ةجزئي جارية
 المئوية(

 %24 44 1 16 3 1 23 تقييمات مؤسسية

 %23 41 2 10     29 تقييمات البرامج القطرية

 %23 42   25     17 تقارير التوليفات التقييمية

 %6 10   2     8 تقييمات األثر

 %24 43 2 9   1 31 أداء المشروعاتتقديرات 

 %100 180 5 62 3 2 108 المجموع )العدد(

  %100 %3 %34 %2 %1 %60 المجموع )النسبة المئوية(

ويؤتِّد إصدار هذه السنة من تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة ما لوحظ  -18
ف:  97ف: تقرير السنة الماضية من اتجاه األداء نحو الصعود، حيث المتابعة تاملة أو جارية أو جزئية ف: 

( عن عددها ف: السنة 108المائة من التوصيات. ويزيد عدد التوصيات الت: ُأجريت لها متابعة تاملة )
(. ولعل ذلك راجع إلى التقييمات المؤسسية، بما فيها التقييمات الت: أجريت لها متابعة تاريخية 79الماضية )

تاملة من اإلدارة.  اإلجراءات لمتابعة، حيث خضعت معظم الجولتين الثانية أو الثالثة من االستعراضف: 
عن اتخاذ إجراءات جوهرية واضحة وأّما ف: الفئة الجارية فقد اتُّخذت  وتعبِّر فئة "المتابعة التاملة" و"الجارية"

 اإلجراءات ف: االتجاه الصحيح ولتنها تتطّلب مزيدًا من الوقت لتنفيذها على الوجه األتمل.

 .2006اتجاه االمتثال منذ عام  ويبيِّن الرسم البيان: التال: -19

 بيان:رسم 
 اتجاهات االمتثال على األجل الطويل

 )النسبة المئوية للردود حسب وضع التنفيذ(

 
وطرأ انخفاض على عدد التوصيات الت: ال يزال تنفيذها جاريًا مقارنة بالتوصيات الت: جرت متابعتها  -21

جراءات  بصورة تاملة. وعلى المستوى المؤسس:، أدخلت اإلدارة إصالحات وسياسات واستراتيجيات وا 
ات، ال سيما المتعّلق ومبادئ توجيهية جديدة، وُعِرض بعضها على المجلس التنفيذي. وتناولت تمامًا التوصي
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منها بالهشاشة، ونظام تخصيص الموارد على أساس األداء وتجديدات الموارد، ومن خالل إطار الفعالية 
ف: عدد  وانخفاض الت: أجريت لها متابعة تاملة،وصيات تالاإلنمائية. وأسفر ذلك عن زيادة ف: عدد 
 التوصيات الجارية مقارنة بالسنوات السابقة.

ضمان الجودة مزيدًا من االهتمام المنهج: للدروس الناشئة عن التقييمات. وتل: تقييمات  وتول: آليات -21
وهو ما يتطّلب حاليًا االتفاق عند نقطة اإلنجاز  ،البرامج القطرية برامج فرص استراتيجية قطرية جديدة

ع ذلك على ز  يادة االستجابة بالنسبة ألحدث تقييم من تقييمات البرامج القطرية تملحق إلزام:، ويشجِّ
 لتوصيات التقييم ف: برامج الُفرص االستراتيجية القطرية.

وتوّد اإلدارة أن تؤتِّد من جديد أنها ستحافظ ف: السنوات المقبلة على فاصل زمن: مدته سنتين أو ثالث  -22
يات سنوات للسماح للبرامج أو السياسات للوصول إلى مرحلة الُنضج، وهو ما سيتيح بالتال: معالجة التوص

 على النحو الواف:.

 قيد المتابعةللتوصيات أمثلة 

استجابة للتقييم المؤسس: بشأن استعراض وتحديث نظام  التوصيات التي ُأجريت لها متابعة كاملة. -23
تخصيص الموارد على أساس األداء ف: الصندوق، أجرت اإلدارة متابعة تاملة للتوصية المتعلقة بتعزيز 

ن االحتياجات القطرية ف: صيغة نظام تخصيص المواردالترتيز على الفقر الريف: ف على  : إطار متوِّ
ن.  عف الخاص بالصندوقالض. وقامت اإلدارة بذلك عن طريق إدراج مؤّشر أساس األداء ف: ذلك المتوِّ

وتؤّتد اإلدارة أيضًا أنه استجابة للتوصيات المتتررة الصادرة عن متتب التقييم المستقل بشأن تعزيز قياس 
تائج ف: الصندوق، ال سيما من خالل زيادة الدقة والتفصيل ف: المؤشرات، قامت اإلدارة بتنقيح نظام إدارة الن

 .2017النتائج واألثر ف: الصندوق وأعيد تقديم هذا اإلطار إلى المجلس التنفيذي ف: أبريل/نيسان 

حاليًا قيد التنفيذ، وه: تنطوي عادة على  ال تزالتشمل هذه التوصيات اإلجراءات الت:  التوصيات الجارية. -24
عمليات طويلة األجل. وف: معظم الحاالت، بادرت اإلدارة بالمتابعة ف: اتجاه التوصيات. وأوصى تقرير 

الجنوب بأن يستتشف الصندوق إمتانية تخصيص أموال من  التعاون بين بلدانالتقييم التجميع: المتعّلق ب
الجنوب. واستجابة لتلك التوصية، تعتف ُشعبة االستراتيجية  ون بين بلدانالتعاأجل تهيئة الظروف لتعميم 

الجنوب والتعاون  التعاون بين بلدانوالمعرفة واالنخراط العالم: على إعداد مذترة مفاهيم بشأن آلية لتمويل 
وظفين الت: الثالث:. وسوف تحدِّد المذترة الحاجة إلى مجموعة من الموارد التتميلية والعينية وموارد الم

الجنوب والتعاون الثالث: على المستوى  التعاون بين بلدانيمتن للصندوق استخدامها لتمويل أنشطة 
 هذا التعاون ف: حافظة الصندوق.المؤسس:، ولتوفير حوافز تشّجع على تعميم أنشطة 

واحدة من  خضعت خمس توصيات لمتابعة جزئية، منها توصية التوصيات التي ُأجريت لها متابعة جزئية. -25
أداء وتوصيتان من تقدير  ،البرامج القطرية تقييماتالموارد، وتوصيتان من  لتجديداتالتقييم المؤسس: 

موريتانيا. وف: حين قررت حتومة موريتانيا والصندوق بشتل مشَترك عدم متابعة مشروع للتمويل مشروعات 
مشروع  وهشروع جديد لسالسل القيمة، الريف:، حسب ما جاء ف: توصية تقدير أداء المشروع، تم تصميم م

تنمية سالسل القيمة الشاملة. وسوف يدعم هذا المشروع مجموعات االّدخار واالئتمان المحلية من أجل ربط 
 الُمنتجين بالنظام المصرف: ودعم استثماراتها ف: سلسلة القيمة.
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التقييم المؤسس:  عناق عليها صدرت جميع التوصيات الثالث الت: لم يتم االتف توصيات غير متفق عليها. -26
على أساس األداء. ولم تتفق اإلدارة على ما يل:: جمع التعقيبات الرسمية والموافقة لنظام تخصيص الموارد 

نشاء لجنة  من السلطات داخل البلد على أداء القطاع الريف: ودرجات المشروعات المعرَّضة للمخاطر؛ وا 
ات نظام تخصيص الموارد على أساس األداء؛ واستتشاف مزيد من دائمة مشترتة بين الدوائر معنية بتنقيح

 ُسُبل رصد أداء الصندوق على مستوى البرامج القطرية بما يتجاوز درجة المشروعات المعّرضة للمخاطر.

 بعد أو أنها معّلقة. ي توصية بأن موعد تنفيذها لم يحنولم ُتَصنَّف أ -27

 المواضيع الرئيسية: مجاالت التركيز -جيم 
ُيَصنِّف تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير تقدير درجة االمتثال، باإلضافة إلى  -28

اإلدارة أيضًا التوصيات حسب موضوعها. ويتيح هذا التصنيف لإلدارة تحديد االتجاهات الناشئة والمجاالت 
واسعة.  مجموعات اضيعيًا ضمن ستمجااًل مو  31الت: تتطّلب اهتمامًا خاصًا. وُتَصنَّف التوصيات ف: 

ت: يناسب التوصيات الواردة ف: التقييم المؤسس: لنظام  بالمخصصاتوتم إدخال موضوع جديد متعّلق 
تخصيص الموارد على أساس األداء. وتم إسقاط موضوع الحضور الميدان:، حيث اعتمد الصندوق َنهجًا 

رتزية. وتم تحديث قائمة المواضيع ت: تعبِّر أعَمق يمتن توضيحه بصورة أفضل من خالل موضوع الالم
 عن هذه التغييرات.

 ويرد أدناه ملّخص النتائج وترد التفاصيل ف: الملحق الثان:. -29

 4الجدول 
 توصيات التقييم حسب الموضوع

 النسبة المئوية المجموع المجال المواضيع:

 %11 20 االستهداف والمنظور الجنسان:

 %13 24 (وما إلى ذلكالمجاالت التقنية )إدارة الموارد الطبيعية، والقطاع الخاص، 

 %26 47 إدارة البرامج )الرصد والتقييم، وما إلى ذلك(

دارة المعرفة، و   %22 39 الجنوب( التعاون بين بلداناألنشطة غير اإلقراضية )الشراتة، واالنخراط ف: السياسات، وا 

 %16 28 )الِمَنح، والتفاءة، واالستدامة، وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، وما إلى ذلك(المواضيع الشاملة 

 %12 22 مجاالت مواضيعية مؤسسية )الموارد البشرية، وتجديدات الموارد، وتخصيص الموارد(

 %100 180 المجموع

 

، وه: "األنشطة غير اإلقراضية"و "البرامجإدارة "المجاالت المواضيعية تترارًا ف: تقرير هذه السنة ومن أتثر  -31
نفس المواضيع الت: تناولها تقرير السنة الماضية. وأّما المواضيع الفردية الت: صدر بشأنها أتبر عدد من 

(. وانبثقت 7(، وتصميم المشروعات )10(، واالستهداف )23التوصيات فه: قياس النتائج، والرصد والتقييم )
التعاون بين توصية( و  11توصية(، والشراتات ) 15أخرى شملت المخصصات ) عن التحليل مواضيع ناشئة

 توصية(. 14الجنوب ) بلدان

 وفيما يل: أمثلة للمتابعة ف: المواضيع/التوصيات األتثر تترارًا: -31

يجري حاليًا تنفيذ إصالحات ف: مجال الرصد والتقييم وتعزيز البنية الشاملة للتقييم الذات:  الرصد والتقييم. -32
ن خالل سلسلة من العمليات المترابطة ضمن إطار الفعالية اإلنمائية الذي وافق عليه المجلس التنفيذي ف: م
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. وتحّقق إنجازان بارزان جديران باإلشارة على المستوى المؤسس:، هما تنقيح نظام إدارة النتائج 2016عام 
 إلدارة النتائج التشغيلية. واستتماالً ، ووضع نظام 2017واألثر الذي ُعرض على المجلس ف: أبريل/نيسان 

جراءات اإلنجاز ف: ضوء اتفاق  دارة على تحديث إجراءات اإلشرافاإل لهذين اإلنجازين البارزين، تعتف وا 
دخال التعديالت الضرورية على األدوات من أجل  المواءمة، وتعميم َنهج النظام المنقَّح إلدارة النتائج واألثر وا 

دوق ف: األنشطة غير اإلقراضية )وذلك على سبيل المثال من خالل استقصاءات تحسين رصد أداء الصن
 العمالء(.

لتين بالِمَنح  -33 وباإلضافة إلى ذلك، وبعد تنقيح نظام إدارة النتائج واألثر، يجري تنفيذ مبادرتين تتميليتين مموَّ
تقييم داخل البلدان من أجل مجال الرصد والعلى المستوى القطري: تطوير أداة لتقييم الُنظم والقدرات ف: 

تحديد الثغرات ووضع خطط عمل لتحسين هذه الُنُظم؛ والبناء المنهج: للقدرات ف: البلدان ف: مجال رصد 
ف: أتتوبر/تشرين من المقرر أن تنطلق  -لتعلُّم بشأن التقييم والنتائجوتقييم التنمية الريفية من خالل مراتز ا

ة التوصيات المتعلقة بالرصد والتقييم رتَّزت على تحسين الُنظم والقدرات . وبالنظر إلى أن أغلبي2017األول 
وتستجيبان تمامًا لتوصيات  االقطرية، فإن هاتين المبادرتين المتخذتين من اإلدارة مناسبتان ف: توقيتهم

 متتب التقييم المستقل.

لُفرص االستراتيجية القطرية تماشيًا مع توصيات تقييمات البرامج القطرية، يغّط: برنامج ا االستهداف. -34
ترتيزًا على الشعوب  شمالنمشروعين جديدين يتجاوزان المنطقة شبه القاحلة وي 2021-2016للبرازيل للفترة 

األصلية. ويوّسع مشروع مارانهاو عمليات الصندوق لتشمل المنطقة االنتقالية ف: األمازون، وسيوسِّع 
ة ماطا ومنطقة أغريست:. وهاتان المنطقتان لم يعمل فيهما مشروع بيرنامبوتو عمل الصندوق ليشمل منطق

الصندوق ف: الماض:، وهذه أيضًا ه: المرة األولى الت: يشارك فيها الصندوق على مستوى الواليات. 
الترتيز على الستان األصليين ف: وحتى ف: هذه المناطق، تم اختيار الستان المستهَدفين بعناية من أجل 

ف: المائة من الستان األصليين ف: الوالية( وف: مارانهاو،  30عيش فيها طائفة شوتورو )يرنامبوتو الت: تب
 مجتمعات الستان األصليين ف: منطقة المشروع.ل تدخالت وستترس

على الصعيد الداخل:، ُأجريت عدة إصالحات لزيادة الترتيز على األنشطة غير  األنشطة غير اإلقراضية. -35
رئيسية وُمدخالت لتحقيق مزيد من النتائج اإلنمائية. وتشمل هذه اإلصالحات  اإلقراضية باعتبارها أدوات

أن يل:: استراتيجية جديدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:، وتتطّلب هذه االستراتيجية  ما
ما بين بلدان ف: المائة من جميع برامج الفرص االستراتيجية القطرية ُنُهجًا مخصصة للتعاون في 50 ُتحدد

صالح استقصاءات العمالء بشأن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق؛  الجنوب والتعاون الثالث:؛ وا 
؛ ومجموعة أدوات للمشارتة ف: السياسات على وأداة للتبع ف: مجال إدارة المعرفةخطة عمل وضع و 

رص االستراتيجية القطرية؛ وتعميق المستوى القطري؛ وتحقيق نتائج أتثر انتظامًا فيما يتعّلق ببرامج الفُ 
وتحديد األنشطة غير اإلقراضية ف: استعراضات اإلنجاز وتزويدها بأقسام متخصصة تتناول بناء الشراتات. 

 الجنوب. التعاون بين بلدانوفيما يل: أمثلة محددة لمتابعة بناء الشراتات و 

منظمات من قبيل المنظمة التمبودية  من خالل مرفق مساعدة الشعوب األصلية التابع للصندوق، ُحدِّدت -36
ة الت: باعتبارها جهات شريتة موثوقة. ودعمت تلك المنظمات تنظيم المشاورة اإلقليمي صليةللشعوب األ

 ُأجريت ف: إطار التحضير لالجتماع العالم: الثالث لمنتدى الشعوب األصلية الذي ُعقد ف: الصندوق.
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التعاون بين بجدول أعمال الصندوق بشأن قام الصندوق ف: إطار مساعيه للدفع قدمًا ، 2015وف: عام  -37
شراتة مع الوتالة الترتية للتعاون والتنسيق من أجل تعزيز قدرة موظف:  بالعمل ف:الجنوب،  بلدان

ن. المشروعات التقنيين ف: أربعة من المشروعات الممولة من الصندوق ف: المغرب والسودان وتونس واليم
وعن طريق االستفادة من هذا النجاح، يجري توسيع التعاون بين الصندوق والوتالة الترتية للتعاون والتنسيق 

 ت: يشمل بلدانًا أخرى.

 المؤسسية االستجابات للتقييمات -دال

تابع استعراض تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لهذا العام التقييم  -38
 مؤسس: لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء للمرة األولى.ال

قامت اإلدارة بعد إجراء التقييم المؤسس: بإجراء تغييرات على  نظام تخصيص الموارد على أساس األداء. -39
َنهج ُقدِّمت إلى المجلس نظام تخصيص الموارد على أساس األداء. وُعرضت تلك التغييرات ف: وثيقة 

. وُعرض بعد ذلك نظام ُمنّقح لتخصيص الموارد على أساس األداء 2016بر/تانون األول التنفيذي ف: ديسم
الستعراضه. وبناًء على التعليقات الت: أبداها المجلس ومجموعة  2017على الصندوق ف: أبريل/نيسان 

ور. العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء، ُأدخلت تنقيحات أخرى على النظام المذت
للموافقة عليها. وعالوة على ذلك، تمت  2017وسوف تقدَّم الوثيقة النهائية إلى المجلس ف: سبتمبر/أيلول 

مواءمة التغييرات الت: اقترحت اإلدارة إدخالها على نظام تخصيص الموارد على أساس األداء مع نموذج 
مشاورات. واستوعب الَنهج المنّقح ة التناقشه هيئالذي لموارد لالتجديد الحادي عشر  الصندوق ف: فترة عمل

توصية صادرة عن متتب التقييم المستقل. ومن بين  15من بين  11تمامًا أو ما زال ف: طور استيعاب 
منها، وُوجِّهت توصية واحدة إلى متتب  3توصيات، لم يتم االتفاق على  4التوصيات المتبقية البالغ عددها 

 التقييم المستقل.

التاريخية للتوصيات: التقييمات المؤسسية المتعلقة بالهشاشة، المتابعة  -هاء
 وتجديدات الموارد، واإلشراف

 تجزء منُأجريت متابعة لهذا التقييم المؤسس: للسنة الثانية  التقييم المؤسسي للدول واألوضاع الهش ة. -41
تراتيجية الصندوق على اس 2016المتابعة التاريخية. ووافق المجلس التنفيذي ف: ديسمبر/تانون األول 

وشملت االستراتيجية تعريفًا جديدًا ومبادئ توجيهية  19.لالنخراط ف: البلدان الت: تعان: من أوضاع هّشة
أشد األوضاع من تعان: الت: النخراط الصندوق، وتصنيفًا جديدًا وعتبات/معايير واضحة لتحديد البلدان 

تلك السياقات. وتماشيًا مع توصية التقييم المؤسس: لمعالجة الهشاشة ف: هشاشة، وُنُهجًا تشغيلية جديدة 
 12، حدَّدت االستراتيجية مبادئ توجيهية وُنُهجًا. ومن بين الهّشة بشأن األخذ بُنُهج متباينة حيال األوضاع

توصيات  4توصية جارية من متابعة السنة الماضية، ُأجريت متابعة تاملة لثمان: توصيات، وما زالت 
 .2017قَّع إنجاز اإلجراءات المتخذة بشأنها بحلول نهاية عام جارية، ومن المتو 

ُأجريت متابعة لهذا التقييم المؤسس: للسنة الثانية تجزء من المتابعة  التقييم المؤسسي لتجديدات الموارد. -41
التاريخية. ومن بين التوصيات التسع المتبقية، ُأجريت متابعة تاملة لخمس توصيات، وال تزال المتابعة 
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جارية لثالث توصيات، وُأجريت متابعة جزئية لتوصية واحدة. وقدَّمت مجموعة العمل المعنية بالتسيير 
. وُنقِّح قرار مجلس المحافظين بشأن التجديد الحادي 2017تقريرها إلى مجلس المحافظين ف: شباط/فبراير 

جيم ف: اجتماعات هيئة مة عشر لموارد الصندوق ت: يعبِّر عن توصية مجموعة العمل بشأن تمثيل القائ
 المشاورات الخاصة بتجديد الموارد.

مزيد من االقتراض،  تم التماس، 2015وبعد الموافقة على إطار االقتراض السيادي ف: الصندوق ف: عام  -42
 200على اتفاقية مع الوتالة الفرنسية للتنمية من أجل اقتراض مبلغ  2017ووافق المجلس ف: أبريل/نيسان 

قدرة لتعويض عن إطار الت لومساهما توّقع التجديد الحادي عشر قبول مساهمات أساسيةوي مليون يورو.
 مقيَّدة.على تحمُّل الديون، وربما مساهمات تتميلية غير 

. ُأجريت متابعة لهذا التقييم المؤسس: للسنة الثالثة تجزء من التقييم المؤسسي لإلشراف ودعم التنفيذ -43
اإلدارة حاليًا باختبار أداة اإلطار المنطق: لنظام إدارة النتائج التشغيلية الذي المتابعة التاريخية. وتقوم 

 وتقييم سيمتِّن الصندوق عندما يوَضع ف: صيغته النهائية من مواءمة المؤشرات المستخَدمة ف: رصد
ف: نظام إدارة النتائج واألثر، ولرصد المخرجات طوال دورة  المستخدمةالمشروعات مع المؤشرات 

تنفيذ المشروعات ف: إطار نظام إدارة للتدريب على  لمشروعات. وتقوم اإلدارة بالتوازي مع ذلك بإعداد وحدةا
نًا من المتوقَّع االنتهاء منه ف: سبتمبر/أيلول  نظام  يشتل. وسوف 2017النتائج التشغيلية، ويمّثل ذلك متوِّ

مخرجات المشروعات وأدائها، وسيشتِّل علقة بالبيانات المت عنإدارة النتائج التشغيلية مصدر المعلومات 
د بصالت بالنظم القائمة األخرى، حسب  أيضًا موقع تخزين جميع المعلومات المتصلة بالمشروعات )وسيزوَّ

 االقتضاء(.

االستجابات لتوصيات مكتب التقييم المستقل وموضوع التعلُّم الخاص بالتقرير السنوي  -واو
 قعن نتائج وأثر عمليات الصندو

عمليات وأثر يتضمَّن الملحق الرابع وصفًا شاماًل لمتابعة التوصيات الصادرة عن التقرير السنوي عن نتائج  -44
 .2016وتعليقات متتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية لعام  2016الصندوق لعام 

إدارة المعرفة ف: التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام الخاص ب تعلمالفيما يتعّلق بموضوع و  -45
، تالِحظ اإلدارة القيود الرئيسية والمجاالت الت: ف: حاجة إلى مزيد من التحسين الت: ُحدِّدت من 2016

يم خالل تحليل التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق، وتتطّلع إلى مواصلة العمل مع متتب التقي
 .للمعرفةالمستقل لضمان أداء الصندوق واليته تمؤسسة 

وحقَّقت اإلدارة تقدُّمًا ملموسًا ف: بعض ما أصدره متتب التقييم المستقل من توصيات بشأن إدارة المعرفة.  -46
 –إدارة المعرفة ف: منظومة األمم المتحدة  –الصادر عن وحدة التفتيش المشترتة  2016وف: تقرير عام 

منظمات األمم  ف:ضواء على استراتيجية الصندوق إلدارة المعرفة باعتبارها االستراتيجية األشمل ُسلِّطت األ
دارة المعرفة خطة عمل إلدارة المعرفة  ،شيًا مع هذه االستراتيجيةاالمتحدة. وتم وَضَعت دائرة االستراتيجية وا 

أجل تعزيز التعاون على نطاق  بالتعاون مع عدة ُشَعب. وتم تشتيل مجموعة لتنسيق إدارة المعرفة من
المنظمة ف: مجال إدارة المعرفة ولضمان تحسين تنسيق األنشطة المتصلة بإدارة المعرفة. وتضم المجموعة 
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موظفين متّلفين بمسؤوليات محّددة عن إدارة المعرفة ف: مختلف ُشعب الصندوق، وتجتمع بانتظام لمتابعة 
 اإلجراءات المحّددة ف: خطة العمل.

 االستنتاجات – ا  ثالث 
 180بصفة عامة  2017تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام يغّط:  -47

تقييمًا مختلفًا، بما ف: ذلك المتابعة التاريخية لثالثة تقييمات مؤسسية. واتُّخذت  20توصية صادرة عن 
ف: المائة من التوصيات أو جرت  37ف: المائة من التوصيات، وبدأت متابعة  97إجراءات ملموسة بشأن 

توصيات  باستيعابوتعبِّر هذه األرقام التبيرة المتعلقة بمتابعة التوصيات عن التزام اإلدارة متابعتها جزئيًا. 
 متتب التقييم المستقل.

يتجلى ن توقيتها وجدواها العملية، وهو ما أواًل، تقدِّر اإلدارة أهمية توصيات متتب التقييم المستقل وُحس -48
تزامنت مع توصيات التقييم و عدد اإلصالحات الت: أجريت على المستوى المؤسس:  بوضوح من خالل

الرئيسية. وتوّد اإلدارة من اآلن فصاعدًا أن تواصل العمل مع متتب التقييم المستقل لمواءمة التقييمات 
لرئيسية المحّددة ف: نموذج عمل التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق المقبلة مع المجاالت ذات األولوية ا

 من أجل تعظيم التعلُّم التنظيم: ولمساعدة اإلدارة على التنفيذ الفّعال لوالية الصندوق الطموحة.

ستقل ثانيًا، بينما ُتعرب اإلدارة عن تقديرها التبير للتحليل المستقل والتوصيات الت: قّدمها متتب التقييم الم -49
فإنها تالحظ أن التوصيات ال تزال معقَّدة وتميل إلى الجمع بين عدٍد تبيٍر من اإلجراءات الفرعية وتجميع 

من ذلك على سبيل المثال أن التقييمات الثمانية الت: ُأجريت على ددة ف: توصية واحدة. توصيات متع
ية( الت: جرت متابعتها ف: تقرير هذه السنة والتقييمات المؤسس تقارير التوليفات التقييميةالمستوى المؤسس: )
 86إلى عددها تضاعف بعد تفتيتها توصية مقدَّمة من متتب التقييم المستقل، ولتن  43شملت ما مجموعه 

 توصية.

. وبينما تقارير التوليفات التقييميةثالثًا، هذه ه: السنة األولى الت: تتابع فيها اإلدارة توصيات منبثقة عن  -51
تقارير ة متابعة شاملة لهذه التوصيات، فإنها تود اإلشارة إلى أن عدد التوصيات المنبثقة عن اإلدار  أجرت

ال يختلف عن عدد التوصيات المنبثقة عن التقييمات المؤسسية، إذ يتراوح متوسط العدد  التوليفات التقييمية
 –تمنتجات للتعلُّم  لتقييميةتقارير التوليفات ابالنظر إلى طبيعة  وترى اإلدارة أنهتوصية.  12و 11بين 

ينبغ: أن تتون التوصيات  –أعضاء لجنة التقييم أثناء الدورة الثانية والتسعين للجنة  وحسب ما الحظه
 تستندالتوصيات الواردة ف: التقارير الت:  تتجاوزوينبغ: أن تضيف قيمة  ذات أهمية استراتيجيةالمطروحة 

 .التوليفات التجميعية ىإل

وبغرض تيسير تنفيذ التوصيات والحفاظ على مستوى رفيع من الشفافية والمساءلة والموضوعية ف: وأخيرًا،  -51
( سيمّثل فرصة سانحة 2018م من اتفاق المواءمة )إلدارة أن الجزء الثان: القادمتابعة إجراءات اإلدارة، ترى ا

حوار متواصل بين اإلدارة  إلعادة تقييم عملية ترشيد التوصيات وزيادة تعزيزها عن طريق المشارتة ف:
 ومتتب التقييم المستقل حول الجدوى العملية للتوصيات وقيمتها المضافة قبل وضعها ف: إطار رسم:.
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 تعليقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق
 مالحظات عامة -أوال

يعرض متتب التقييم المستقل ف: الصندوق ف: هذه الوثيقة  ،20يتفق مع سياسة التقييم ف: الصندوقبما  -1
تعليقاته على تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة ت: تنظر فيها لجنة 

يرحب متتب التقييم المستقل بهذا التقرير  ،التقييم والمجلس التنفيذي. وتما هو الحال بالنسبة للسنوات الماضية
 رئيسية لتعزيز المساءلة والتعلم ف: المنظمة بغية الوصول إلى فعالية إنمائية ومؤسسية أفضل. أداةت

لغ عن وضع تنفيذ توصيات متتب التقييم الواردة ف: التقييمات يبوهو  ،واضح ودقيق 2017عام  تقرير -2
إدارة السابقة ات أيضًا استجابالتقرير تضمن يالمستقلة العشرين الت: نشرت ف: السنوات الماضية. تذلك 

وتعليقات متتب  ،أثر عمليات الصندوقو الصندوق على التوصيات الناجمة عن التقرير السنوي عن نتائج 
التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق. وألول مرة يبلغ هذا التقرير عن إجراءات المتابعة الت: 

 .التوليفات التقييميةقارير اتخذتها اإلدارة بشأن التوصيات الواردة ف: ت
متتب التقييم المستقل بالمتابعة القوية والمستمرة لتوصيات التقييم المستقل المبلغ عنها ف: تقرير رئيس  يعترف -3

رة المستمرة دا، مما يعتس جهود اإل2017الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة  لعام 
لك فإن المتتب يقدر أيضًا اعتراف إدارة الصندوق بأهمية وعملية ذل:. تلتعزيز األداء التنظيم: والتشغي

وهو يوافق على أهمية  ،صالحات المؤسسية األخيرةصادرة عن المتتب ومساهمتها ف: اإللتوصيات الا
مات المستقبلية مع المجاالت األساسية الت: تتمتع ياالنخراط بصورة أتبر مع إدارة الصندوق لمواءمة التقي

مع اإلشارة إلى ضرورة  ،وذلك بغية تعظيم التعلم ف: المنظمة ،باألولوية بموجب التجديد الحادي عشر للموارد
وظيفة  منأن يبقى اختيار مواضيع التقييم الدقيقة مستقاًل عن إدارة الصندوق لحماية هدف المساءلة األساس: 

 التقييم المستقل.

 المخصوصة التعليقات -ثانيا  
يغط: تقرير مدرجة في تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة. ال التقييمات -4

وه: أربعة تقييمات  ،2016حزيران/يونيو  30تقييما مع التوصيات المتفق عليها قبل حلول تاريخ  20هذا العام 
سخ السابقة من تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير نمنها ثالثة غطتها ال ،مؤسسية

وثمانية تقديرات ألداء المشروعات؛ وتقييم واحد  :ثالثة تقييمات لبرامج قطريةو  ؛("تاريخية"اإلدارة )أي متابعة 
د جرى االتفاق عليها بين وأما عينة التقييمات الت: غطاها هذا التقرير فق توليفات تقييميةلألثر؛ وأربعة تقارير 

دارة الصندوق.  متتب التقييم المستقل وا 
يعتبر متتب التقييم المستقل أن إبالغ إدارة الصندوق عن متابعة توصيات التقييم  اإلبالغ عن المتابعة. جودة -5

تثبت وال يمتلك المتتب الموارد التافية لل .ويحقق تماما الهدف المنشود منه ،وشامل على وجه العموم،واضح 
مقنعة إال أنه ف: تبدو مصداقية و التتمتع االيضاحات المتوفرة ب ،ولتن وعلى وجه العموم ،من دقة اإلبالغ

                                                      

 EC 2011/66/W.P.8))(  من سياسة التقييم المعدلة ف: الصندوق 1)31و 11ن يانظر الفقرت 20
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تان اإلبالغ غير تامل أو أنه لم يتطرق بالفعل للتوصيات، ولعل ذلك يعود إلى سوء فهم أو  ،حاالت قليلة
 سوء تفسير التوصية المعنية.

لتقرير للتوصية المتعلقة بتقييم البرنامج القطري لترتيا بإدخال مبادرات تانت استجابة ا ،سبيل المثال على -6
وضع خرائط مؤسسية  :ان أال تترك الفئات األشد حرمانا متخلفة عن الرتب، همخصوصة وشرتاء جدد لضم
ويوص: تقييم البرنامج القطري إال أن هذا اإلجراء ال دخل له بالتوصية.  .للمزارعين والمنظمات الريفية

تا ف: البنغالدش بتعزيز المتتب القطري للصندوق وبندب مدير البرنامج القطري لبنغالدش من روما إلى د
فإن  ،ف: حين أنه وحسب التعبيرات الواردة ف: التقرير ،أقرب وقت ممتن. وقد اعتبرت هذه التوصية جارية

تثر دقة أن يقال عن هذه وتان من األ ،ندب مدير البرنامج القطري غير متوقع ف: المستقبل المنظور
أما تقدير أداء برنامج صون البيئة والحد من الفقر ف:  .التوصية أنه لم يتم االتفاق بشأنها إال بصورة جزئية

ف: المناطق الت:  نفيوص: باالستمرار بالترتيز على الفقر المزم ،محافظت: نشستا وشانتس: ف: الصين
. ويبلغ التقرير بأن الصندوق اإلثنيةة بيئيا وتقطنها أساسا األقليات تتمتع بإمتانيات االنتاج الزراع: لتنها هش

ولتن بدون ضمان أن تتون هذه المناطق هشة  ،سيرتز على المناطق الفقيرة الت: تتمتع بإمتانيات إنتاجية
ة ومع ذلك صنفت هذه التوصية على أنها قد حظيت بمتابع ،اإلثنيةولم يرد أبدًا أي ذتر لألقليات  ،بيئياً 

 تاملة.
تنفيذ توصيات التقييم لنية من المتابعة ايقدر متتب التقييم المستقل إجراء الجولة الث .التاريخية المتابعة -7

المؤسس: لتجديدات  والتقييم ،المؤسس: بشأن انخراط الصندوق ف: الدول واألوضاع الهشة المتأثرة بالنزاعات
ونظرًا للطبيعة االستراتيجية  ،وف: المستقبل .التقييميننظرًا لألهمية المؤسسية لهذين  ،موارد الصندوق

يوافق متتب التقييم المستقل على  ،وللسماح بإفساح الوقت التاف: للمتابعة ،للتوصيات ف: التقييمات المؤسسية
نما سنة.عدم إجراء المتابعة التاريخية للتوصيات المعلقة الواردة ف: التقييمات المؤسسية تل  عوضا عن  ،وا 

 .سنتينتل  ذلك
بالنسبة لتقديرات متابعة التقييمات على مستوى المشروعات على التوصيات الموجهة للصندوق.  تقتصر -8

فإن هذا التقرير ال يبلغ  (،2016والت: يطلق عليها اسم تقييمات أداء المشروعات منذ عام )أداء المشروعات 
وحدات إدارة لة وضع التوصيات الموجهة أما متابع ،لصندوقلإال عن متابعة التوصيات الموجهة مباشرة 

أن  ف:الجدل الذي يحبذ هذه الممارسة  يتمثلو  .تم رصدهيلحتومات المعنية فال لالمشروعات أو بصورة أوسع 
الصندوق ال يمتن له أن يلتزم إال بتنفيذ التوصيات المنبثقة عن تقييم المشروعات من خالل استجابة إدارة 

خراط مع الحتومات وفرق المشروعات نمتن لإلدارة أن تلعبه من خالل االيهنالك دورا هاما  نإال أ ،الصندوق
ولة ف: هذا ذعلى اإلدارة أن تبلغ عن جهودها المب ب. ويتوجالتنفيذ توصيات تقييم المشروعات الموجهة له

ة عن وضع تنفيذ هذه عالو  ،الصدد ف: تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة
 التوصيات.

تبدو متابعة إدارة  .2016أثر عمليات الصندوق لعام عن نتائج  السنوي التقرير الناجمة عن التوصيات -9
مرضية على  2016عام لالصندوق للتوصيات الناجمة عن التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق 

نفذت توصيات وجه التقرير السنوي عشر توصيات لإلدارة منها خمس  ،وف: العام الماض: .وجه العموم
ستجابة إدارة الصندوق. ويصر ف: اوثالث جارية واثنتان لم يتم االتفاق عليها حسب ما ورد  ،بصورة تاملة

تبذل  بالنسبة للتوصيتين اللتين لم يتم االتفاق عليهما فإن اإلدارةو أن يشير إلى أنه على متتب التقييم المستقل 
 الجهود المالئمة لحل القضايا العالقة.
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يعد إبالغ اإلدارة عن متابعة توصيات  التوليفات التقييمية.تقارير و توصيات التقييمات المؤسسية   متابعة -11
حتى و  .مقنعةو شاملة على وجه العموم  التوليفات التقييميةالتقييمات المؤسسية والتقييمات المنبثقة عن تقارير 

فإنها تدخل اإلجراءات  ،لت: ال توافق فيها إدارة الصندوق على توصيات متتب التقييم المستقلف: الحاالت ا
 واقص الت: يحددها التقييم.نالمالئمة للعمل على ال

وتنحو  ،أن التوصيات تبقى معقدةإلى ت إدارة الصندوق ر أشا ،52ف: الفقرة الواضح في التوصيات.  التعقيد -11
إلى أن تجمع عددا تبيرا من اإلجراءات الفرعية مع توصيات فرعية متعددة ف: توصية واحدة. وهنالك حاالت 

قضية مشترتة لجعل الربط بين  توصيات ف: مجموعات حول مظهر مشترك أواليبدو فيها من المفيد تنظيم 
جراءات الثانوية يات. أما عدد اإللتوصالمترس لمقطع ال ية ولتعزيز هيتل ،التوصيات والغرض منها أوضح

وينحو إلى أن يزداد عندما تتون  ،فهو يتعلق على الغالب بطبيعة التوصية ،ل توصيةتالواردة تحت 
 عوضا عن تونها أتثر استراتيجية وأوسع نطاقا. ،التوصيات تشغيلية وملموسة بصورة أتبر
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توصيات التقييم حسب موضوعها وطبيعتها )تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ 
 (2017توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام 

 الجدول ألف 
 وطبيعتها توصيات التقييم حسب مستواها 

 المجموع سياساتية استراتيجية تشغيلية المستوى
 )العدد(

 97 19 33 45 المستوى المؤسس: للصندوق

 - - - - المستوى اإلقليم: للصندوق

 76 - 47 29 المستوى القطري للصندوق/الحتومات

 - - - - السلطات الحتومية والمؤسسات

 7 - 1 6 المشروع

 180 19 81 80 )العدد(المجموع 

 %100 %11 %45 %44 )% (المجموع

 

 الجدول باء 
 توصيات التقييم حسب الموضوع  

 النسبة المئوية المجموع  العدد الموضوع المجموع

االستهداف والمنظور 
 الجنسان:

   10 االستهداف

   2 المنظور الجنسان: 

   3 المستفيدون 

 %11 20 5 منظمات الفقراء 

   2 واألسواقالقطاع الخاص  المجاالت التقنية

   4 الطبيعية إدارة الموارد 

   5 والدراسات والبحوث التحليل 

   4 التمويل الريف: 

 %13 24 9 التدريب وبناء القدرات 

   7 المشروعات وصياغتها تصميم إدارة المشروعات

   7 الالمرتزية 

   1 المشروعات وتسييرها إدارة 

   23 قياس النتائج 

 %26 47 9 اإلشراف 

األنشطة غير 
 اإلقراضية

   11 الشراتات

   6 االنخراط ف: السياسات 

   8 إدارة المعرفة 

 %22 39 14 الجنوب والتعاون الثالث: التعاون بين بلدان 

   3 االستدامة المواضيع الشاملة 

   3 االبتتار 

   3 النطاق التترار وتوسيع 

   2 الِمَنح 

   6 القطرية الفرص االستراتيجيةبرامج  

 %16 28 11 االستراتيجية 

   1 الموارد البشرية المؤسسية المجاالت

   6 تجديد الموارد 

 %12 22 15 التخصيص 

 %100 180 180  المجموع
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 اتجاهات المتابعة على األجل الطويل
 الجدول ألف

وضع تنفيذ التوصيات حسب المستوى )تقارير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة 
 (2017-2006للفترة 

 غير متفق عليها غير منطبقة متابعة تاملة المستوى
لم يحن وقتها 

 المجموع )العدد( معلَّقة جزئية جارية بعد

المجموع 
)النسبة 
 المئوية(

 %50 1055 12 32 142 69 2 25 773 القطري

 %7 151 18 7 20 27  4 75 الحتوم:

 %19 394 3 13 137 1 9 11 220 الصندوق

 %22 470 4 21 31 66  22 326 المشروع

 %2 43 1  8 3  6 25 اإلقليم:

 %100 2113 38 73 338 166 11 68 1419 المجموع )العدد(

  %100 %2 %3 %16 %8 %1 %3 %67 (%المجموع )

 
 الجدول باء

التنفيذ حسب الُشعبة اإلقليمية )تقارير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة للفترة 
2006-2017) 

 الشعبة اإلقليمية
 غير متفق عليها غير منطبقة متابعة تاملة 

 وقتهالم يحن 
 (%المجموع ) )العدد( المجموع معلَّقة جزئية جارية بعد

آسيا والمحيط 
 الهادي

337 23  37 65 18 15 495 28% 

أفريقيا الشرقية 
 والجنوبية

273 9  13 43 8 4 350 20% 

أمريتا الالتينية 
 والتاريب:

222 6  47 63 14 4 356 20% 

الشرق األدنى 
وشمال أفريقيا 

 وأوروبا

179 8 1 10 20 9 6 233 13% 

أفريقيا الغربية 
 والوسطى

222 16 2 58 21 12 6 337 19% 

 %100 1771 35 61 212 165 3 62 1233 المجموع )العدد(

   %100 %2 %3 %12 %9 %0 %4 %70 )%(المجموع 

المؤسس: ليست ُمدرجة ف:  ال يتطابق عدد التوصيات حسب المستوى مع عددها حسب اإلقليم ألن التقييمات على المستوىمالحظة: 
  التصنيف اإلقليم:.
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 2016عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  االستجابات لتوصيات التقرير السنوي
 2016وتعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام 

 2016التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  توصيات -أوال
ه التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق للسنة الماضية  -1 عشر توصيات إلى إدارة الصندوق، وجَّ

ُنفِّذت منها خمس توصيات تنفيذًا تاماًل، وال يزال التنفيذ جاريًا ف: ثالث منها، ولم يتم االتفاق على 
موقف إدارة الصندوق وتحديثها للتوصيات الواردة ف: هذا التقرير لعام  وفيما يل:اإلدارة.  ردتوصيتين ف: 

2016. 

 االستهداف -ألف
ه الصندوق أولوية ات وللمجموعات المستهَدفةقيامواءمة ُنُهج المشروعات وأنشطتها للس )أ( . وجَّ

اهتمامه لتلبية احتياجات وأولويات المجموعات المحدَّدة بين الفقراء الريفيين من خالل أعمال الخبراء 
المواضيعيين ف: مجال المساواة بين الجنسين وتمتين المرأة، والشباب، والشعوب األصلية، 

لمستفيدين المالمح العامة ل دارة بتتريس مزيد من االهتمام لتحديدومنظمات المنتجين. وتلتزم اإل
من أجل وضع استراتيجيات أفضل لالستهداف  األهدافأنشطة المشروعات مع المحتملين ولمواءمة 

وزيادة دّقة رصد تلك االستراتيجيات أثناء التنفيذ. وتحقيقًا لهذه الغاية، يخضع االستهداف الستعراض 
 .ال يزال اإلجراء جارياً و شراف وتذلك عند اإلنجاز. أثناء بعثات اإل

تستتشف اإلدارة إمتانية استعراض سياسة الصندوق الحالية  .زيادة االهتمام بالمجموعات الضعيفة )ب(
بشأن االستهداف من أجل ضمان المواءمة مع اإلطار االستراتيج: للصندوق ومن أجل زيادة 

ال يزال و االهتمام بالشباب والمساواة بين الجنسين والفئات الضعيفة األخرى، حسب االقتضاء. 
 اإلجراء جاريا.

قدَّمت اإلدارة نظام الصندوق  الرصد والتقييم، بما في ذلك تصنيف البيانات.تحسين تطوير ُنُظم  )ج(
. ويشمل هذا النظام المنقَّح 2017المنقَّح إلدارة النتائج واألثر إلى المجلس التنفيذي ف: أبريل/نيسان 

حسب نوع الجنس والشباب، تما يشمل مؤشرات محدَّدة بشأن الشعوب األصلية.  مصنفةمؤشرات 
أجريت و متِّن ذلك الصندوق من أن يتتّبع بشتل أفضل مشارتة المجموعات الضعيفة. وسوف ي

 متابعة تاملة لإلجراء.

 األمن الغذائي والتغذية -باء
المشروعات الجديدة،  جميع تغذوية واضحة فيمراعاة التغذية وتحديد أهداف وأنشطة ومؤشرات  (أ)

( َنهجًا عمليًا شاماًل 2018-2016تقدِّم خطة عمل تعميم الزراعة المراعية للتغذية ) .عند االقتضاء
دارة المعرفة. وتشتِّل خطة العمل المذتورة  لتعميم التغذية ف: استثمارات الصندوق، وأنشطة الدعوة وا 

جميع  ف: بمراعاة التغذيةإطارًا لتوجيه إجراءات الصندوق ف: هذا المجال ولتحقيق التزام المنظمة 
القطرية وما ال يقل عن ثُُلث المشروعات بحلول نهاية فترة التجديد برامج الُفرص االستراتيجية 
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العاشر لموارد الصندوق. ويشارك فريق التغذية عن تثب ف: تنقيح نظام إدارة النتائج واألثر، 
روعات الجديدة عند وسيجري تعميمها ف: المشوُأدِرجت مؤشرات تافية بشأن التغذية ف: هذا النظام، 

االقتضاء. وباإلضافة إلى ذلك، وف: ظل التزام اإلدارة باستيعاب هذه المسألة ومعالجتها، اختيرت 
. وتشف استعراض 2017التغذية تموضوع رئيس: لتقييم الحافظة المؤسسية ف: يونيو/حزيران 

هت تانت مراعية للتغ 2016ف: المائة من المشروعات ف: عام  46الحافظة عن أن  ذية وأنها وجَّ
اهتمامًا تافيًا ألهداف التغذية وأنشطتها ومؤشراتها، وتتجاوز هذه النسبة المستوى المستهَدف، وهو 

 .ُأجريت متابعة تاملة لإلجراءو ف: المائة.  33

المشروعات، عند  مساهمةضمان  فرصتناول بعثات اإلشراف واستعراضات منتصف المدة  (ب)
توّد اإلدارة أن تشير إلى  وبينماال توافق اإلدارة على هذه التوصية.  تحسين التغذية. االقتضاء، في

استعراض منتصف المدة، حيثما أمتن وعندما ف: و/أو  اإلشرافأن خبيرًا ف: التغذية يشارك ف: 
يتون ذلك مناسبًا للمشروع، من أجل ضمان تعزيز الجوانب التغذوية، غير أن إجراء ذلك بانتظام 

أو نحو ذلك سيحول دون تفاءة استخدام الموارد  مشروع 200لجارية الت: تتألف من الحافظة ا ف:
 لم يتم االتفاق على التوصية.و المحدودة المخصصة. 

 إرساء شراكات على المستوى القطري من أجل التعلُّم وتوسيع نطاق النتائج -جيم
مع الوكاالت التي تتخذ  ة إلى شراكات قويةاإلشارة بوضوح في برامج الفرص االستراتيجية القطري (أ)

تنفيذ تلك ارات التقنية على المستوى الوطني، و من روما مقرا  لها، ومع القطاع الخاص والوز 
تقتض: اإلجراءات المنّقحة المتعلقة ببرامج  االستراتيجيات من خالل أنشطة البرامج القطرية.
أن تحدِّد جميع برامج الُفرص االستراتيجية  2015الُفرص االستراتيجية القطرية الت: صدرت ف: عام 

القطرية تفاصيل العمل ف: األنشطة غير اإلقراضية وأن تُثبت على النحو الواف: وجود صالت بين 
االستثمارات والنشاط غير اإلقراض:. وتحقيقًا لهذه الغاية، يتطّلب المخطط المشروح لبرامج الفرص 

دًا بشأن بناء الشراتات. ويجب أن ينعتس ذلك أيضًا ف: ُأُطر نتائج االستراتيجية القطرية ِقسمًا محدَّ 
برامج الُفرص االستراتيجية القطرية الت: يتم استعراضها عند منتصف المدة وعند اإلنجاز. وَيُصّب 

برامج  إنجازالتقدُّم المحرز ف: بناء الشراتات على المستوى القطري ف: التقييم النهائ: الستعراض 
ستراتيجية القطرية. وبينما ال يلزم تصنيف األنشطة غير اإلقراضية على ِحده ف: الُفرص اال
برامج الفرص االستراتيجية القطرية، وفقًا التفاق المواءمة بين اإلدارة ومتتب التقييم  استعراضات

لقطرية من المستقل، فإن تقييمها يثري التقييم العام والتصنيفات المحدَّدة لبرامج الُفرص االستراتيجية ا
 وُأجريت متابعة تاملة لإلجراء.حيث المالءمة والفعالية. 

. اإلبالغ عنه في تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقو إجراء رصد دقيق لألداء في بناء الشراكات  (ب)
تشترط اإلدارة أن تشمل جميع برامج الفرص االستراتيجية القطرية ُأُطرًا للنتائج يتم تحديثها عند 
منتصف المدة وُتَقيَّم عند اإلنجاز. وف: إطار استعراض إنجاز برامج الفرص االستراتيجية القطرية، 

ووفقًا التفاق المواءمة  ستقدَّم درجات تصنيف التقييم الذات: من حيث المالءمة والفعالية. ومع ذلك،
بين اإلدارة ومتتب التقييم المستقل، تم االتفاق على أاّل تتناول التقييمات الذاتية األنشطة غير 
اإلقراضية بصورة منفصلة على مستوى البرامج القطرية، ولتن تم االتفاق على أن يصّب تقييمها ف: 
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االستراتيجية القطرية. ويمّثل بناء الشراتات  برامج الُفرصف:  للمالءمة والفعالية العامةالتصنيفات 
أحد الُمدخالت، أو ف: بعض األحيان أحد المخرجات، الت: تساهم ف: تحقيق نواتج أفضل على 
مستوى البرامج. وبالتال: فإن الرصد الدقيق لبناء الشراتات واإلبالغ عنه بمعزل عن األنشطة 

تحقيق  صوبلغرض المتوّخى من تقييم التقدُّم المحرز األخرى ف: تقرير الفعالية اإلنمائية ال يخدم ا
 ولم يتم االتفاق على اإلجراء.النتائج. 

 إدارة المعرفة -دال
مع استراتيجية إدارة المعرفة لتوضيح األمور للموظفين بشأن  أفضل بشكلمواءمة نظام الحوافز  (أ)

َوَضعت  لفاعلة في جهود إدارة المعرفة.مساءلتهم عن التعلُّم والتحفيز اإليجابي على المشاركة ا
دارة المعرفة، بالتعاون مع الُشَعب األخرى، خطة عمل إلدارة المعرفة من أجل  دائرة االستراتيجية وا 

خطة العمل أيضًا  وتوضح. 2018-2014تنفيذ األولويات الرئيسية إلطار إدارة المعرفة للفترة 
مبادرات إدارة المعرفة الرئيسية الت: تانت قائمة بالفعل، وتؤّتد أن إدارة المعرفة مجموعة من 
األنشطة على نطاق المنظمة تشمل جميع الُشَعب والدوائر. ويجري أيضًا تطوير أداة لتتبُّع إجراءات 

 وتانتإدارة المعرفة. ب المتعلقةزامات إدارة المعرفة من أجل ضمان التتبُّع والتحديث التافيين لاللت
 الموظفين ف: مخَتلف الُشعب لتمتين بداية طيبة، بانتظاممجموعة تنسيق إدارة المعرفة الت: تجتمع 

 وال يزال اإلجراء جاريًا.أدوارهم ف: المساءلة والتعلُّم. من استيعاب 

عداد مؤشرات األداء الخاصة بإ (ب) ف: ظل ازدياد . وقياسها دارة المعرفةتعزيز ُنُظم الرصد والتقييم وا 
الترتيز على األنشطة غير اإلقراضية تأدوات لتحقيق النتائج على المستوى القطري/على مستوى 
المشروعات، يجري إدخال تعديالت على اإلجراءات والقوالب النموذجية من أجل استيعاب أنشطة 

أدوار ومسؤوليات ُشَعب تحديد معرفة خطة عمل إدارة الوصاحب وضع المعرفة على النحو التاف:. 
تشمل المبادرات التتميلية األخرى و على نطاق المنظمة.  لضمان تتبع المعرفة بصورة وافيةالصندوق 

لتحسين قياس مؤشرات األداء ما يل:: اإلطار المنّقح لنظام إدارة النتائج واألثر؛ ومنهاج الرصد 
علُّم بشأن التقييم والنتائج الت: تشمل وحدة نموذجية مراتز التالصندوق الخاصة بوالتقييم لمبادرة 

دخال  تنقيحات على استقصاءات العمالء ت: تشمل للتدريب على إدارة المعرفة ف: المشروعات؛ وا 
ُبعدًا معرفيًا؛ واستخدام أداء إدارة المعرفة تمقياس لنواتج معيَّنة ف: تقارير إنجاز المشروعات وبرامج 

وال يزال لقطرية، وف: إطار قياس نتائج التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. الُفرص االستراتيجية ا
 اإلجراء جاريًا.

تجزء من أتاديمية عمليات الصندوق، يجري تخطيط  تعزيز مهارات الموظفين في إدارة المعرفة. (ج)
التدريب من أجل بناء مهارات الموظفين ف: مجال إدارة المعرفة على مستوى المشروعات، وعلى 
المستويين القطري والمؤسس:، بحيث تشمل مهاراتهم تيسير استقراء الدروس المستفادة وتحليلها 

 وال يزال اإلجراء جاريًا.وتوثيقها. 

ادة االستثمار في توثيق الحلول االبتكارية للحد  من الفقر الريفي الناشئة عن عمليات زي (د)
 الصندوق؛ وترسيخ العملية بوضوح أكبر في برامج الُفرص االستراتيجية القطرية والمشروعات.
ُتدِمج المبادئ التوجيهية الجديدة لبرامج الُفرص االستراتيجية القطرية بصورة منهجية المعرفة 
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دارة المعرفة ال مطلوبة لتلبية أهداف تلك البرامج. وعالوة على ذلك، أطلقت دائرة االستراتيجية وا 
سلسلة معارف جديدة بعنوان نتائج من الميدان. والغرض من هذه السلسلة هو توثيق النتائج 
 والدروس الرئيسية المنبثقة عن مجموعة مختارة من المشروعات والبرامج الممّولة من الصندوق،
وتيسير الوصول إليها من جانب مقّرري السياسات وُصنَّاع القرار، وممارس: التنمية، والباحثين، 
وغيرهم. ومن خالل إجراءات اإلدارة المنقَّحة بشأن عملية اإلبالغ عن اإلنجاز، باتت تقارير إنجاز 

رفة المتوّلدة والدروس المشروعات تقدَّم ف: مواعيد أدّق، وترصد تلك التقارير بمزيد من المنهجية المع
المستفادة الت: يتم تقاسمها من خالل أحداث متخصصة تنّظمها الُشَعب اإلقليمية للتعلُّم من تقارير 
إنجاز المشروعات. ويوفِّر برنامجان للِمَنح العالمية بناء القدرات لموظف: المشروعات وللشرتاء من 

 وُأجريت متابعة تاملة لإلجراء.ها. أجل االستفادة من الدروس المستقاة وتوثيقها وتبادل

تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام  -ثانيا  
2016 

تعليقات مكتب التقييم المستقل بشأن تقرير الفعالية اإلنمائية لاإلدارة  استجابة -ألف
 :2016للصندوق لعام 

المتتررة الصادرة عن متتب التقييم المستقل بشأن تحديد منهجية مع التوصية . تماشيًا المنهجية )أ(
ف: تقرير الفعالية اإلنمائية، يشمل تقرير هذه السنة ِقسمًا يتعّلق بالمنهجية من أجل  ةالتحليل المتَّبع

 تعزيز شفافية التقرير وموثوقيته.

لمعيارية الداخلية، ُتجري اإلدارة فيما يتعّلق بالمقارنة ا المقارنة المعيارية الداخلية والخارجية. )ب(
مناقشات مرتين سنويًا لتقييم الحافظة اإلقليمية والمؤسسية بغرض المتابعة المنتظمة للمسائل المتتررة 
ف: الحافظة. وعالوة على ذلك، تخدم أيضًا تقارير األداء المؤسس: الفصلية الت: تعدها دائرة 

دارة المعرفة الغرض المتوخّ  ى من المقارنة المعيارية الداخلية واإلبالغ المستمر. االستراتيجية وا 
وبالنظر إلى أن الغرض من تقرير الفعالية اإلنمائية هو توفير تحليل شامل ومؤسس: لنتائج 
الصندوق، ترى اإلدارة أن المقارنة المعيارية الداخلية ُتعاَلج بشتل تاٍف من خالل هذه العمليات. 

 مقارنة معيارية مع منظمات خارجية. 2018ائية لعام وسوف يشمل تقرير الفعالية اإلنم

ِقسمًا يتناول القضايا المتتررة  2017يشمل تقرير الفعالية اإلنمائية لعام  القضايا البنيوية والشاملة. )ج(
والشاملة المستمدة من تحليل جميع اإلصدارات السابقة للتقرير، وتذلك مبادرة تقييم األثر لفترة 

موارد الصندوق. وتشمل بعض القضايا المتتررة الملحوظة التفاءة واستدامة الفوائد، التجديد التاسع ل
ويتفق ذلك مع تحليل متتب التقييم المستقل الوارد ف: التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات 

 الصندوق.

ية الدولية المؤسسات المال شائعة ف:ف: حين أن زيادة تصنيف التقديرات ليس ممارسة  تقييم األداء. )د(
لتقرير الفعالية اإلنمائية، ُأجري تحليل مفّصل للمؤشرات  مماثلة تقارير سنويةالت: ُتصِدر األخرى 

 من إطار قياس النتائج. 2الرئيسية ف: المستوى 



EB 2017/121/R.11/Rev.1 الملحق الرابع 

22 

يشمل تقرير الفعالية  تقييم األنشطة غير اإلقراضية )إدارة المعرفة، والشراكات، وحوار السياسات(. )ه(
تحلياًل أعمق لألنشطة غير اإلقراضية، بما يتماشى مع التوصية المطروحة من  2017ام اإلنمائية لع

، وسوف ‘تحت المجهر’متتب التقييم المستقل. وباإلضافة إلى ذلك، تم إدخال فصل جديد بعنوان 
وسوف يرتِّز ف: تقرير هذه السنة على  –يتناول هذا الفصل األنشطة المواضيعية غير اإلقراضية 

الجنوب والتعاون الثالث:. وعالوة على ذلك، ُأجريت عدة إصالحات ف: الصندوق  التعاون بين بلدان
لزيادة الترتيز على األنشطة غير اإلقراضية تأدوات رئيسية وتمدخالت تساهم ف: تحقيق مزيد من 

ر، وخطة النتائج اإلنمائية. ويشمل ذلك إصالح استقصاء عمالء الصندوق لفترة التجديد الحادي عش
عمل إدارة المعرفة وأداة تتبُّع إدارة المعرفة، ومجموعة أدوات المشارتة ف: السياسات على المستوى 
جراء استعراضات لنتائج برامج الُفرص االستراتيجية القطرية واستعراضات إلنجازها بصورة  القطري، وا 

 غير اإلقراضية. أتثر انتظامًا والحرص ف: الوقت نفسه على إجراء تحليل أعمق لألنشطة

سيتون لذلك أهميته عندما يتاح تقرير تقييم أثر  نتائج مبادرة تقييم األثر في الصندوق.اإلبالغ عن  )و(
التجديد العاشر لموارد الصندوق، وعندما يتم اإلبالغ عن النتائج ف: إصدار ُمقِبل من تقرير الفعالية 

 اإلنمائية.

تعديالت هيتلية مقارَنة باإلصدارات  2017ة اإلنمائية لعام أدَخل تقرير الفعالي رير.هيكل التق )ز(
لتقديم سرٍد أتثر ويتيح ُمّتسعًا  من نتائجالصندوق ما حققه السابقة. ويرصد التقرير بفعالية أبرز 

قًا بشأن الموضوعات األخرى، مثل تع الجنوب والتعاون الثالث:، وهيتل  التعاون بين بلدانمُّ
 دمج تحسين المحتمهيتل التقرير تررة ف: مجال الفعالية اإلنمائية. ويتيح الصندوق، والقضايا المت

الت: يعتسها جميعًا بصورة وافية التقرير و  ،السرد العام والتحليل والخاتمة ف: اإلبالغ عن النتائج
الت: تتطّلب استعراضًا أتثر تعمُّقًا تغطيها  . ومع ذلك فإن بعض األولويات المواضيعيةالرئيس:

المالحق، مثل التقدُّم المحرز ف: برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، والتقدُّم 
  الذي يحّققه الصندوق ف: قضايا المساواة بين الجنسين.


