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عمليات الصندوق  وأثرالتقرير السنوي عن نتائج الصندوق على إدارة  رد
 2017عام ل

 المقدمة -أوال
الذي أعده  2016التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق المقّيمة عام ترحب إدارة الصندوق ب -1

مكتب التقييم المستقل في الصندوق. وهذا هو التقرير األول لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق، وتود 
الزاخر الشامل و تقريره إدارة الصندوق التعبير عن تقديرها لمكتب التقييم المستقل في الصندوق على 

 .بالمعلومات

التوصيات واالقتراحات التي تلقتها في التقرير. كما تقدر  إتاحة الفرصة لها للرد على وتقدر إدارة الصندوق -2
حدث التعلم الداخلي الذي تم عقده، والذي أتاح للموظفين فرصة إضافية للتعليق على التقرير قبل وضع 

 اللمسات األخيرة عليه.

اإلنمائية تقرير الفعالية و ، التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقأن بوتعتقد إدارة الصندوق  -3
هي أدوات هامة  تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة، و للصندوق

 للمساءلة، والتعلم، والشفافية لزيادة فعالية، ومصداقية، ومالءمة عمليات الصندوق.

 اتجاهات األداء -ثانيا

ويسر إدارة الصندوق بوجه خاص أن تحيط علما بأن االتجاهات في أداء عمليات الصندوق متوائمة بين  -4
. وهذا انعكاس أيضا تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقو  التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق

تشير التحليالت الخصوص، على وجه للصرامة المتزايدة ألساليب وعمليات التقييم الذاتي في الصندوق. و 
التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات و  تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقلمعايير الذاتية والمستقلة 

إلى األداء العالي للصندوق في بعض المجاالت مثل توسيع النطاق، والتمايز بين الجنسين،  الصندوق
 نفسخالل ال أن كال من التقييمات الذاتية والمستقلة وأداء الصندوق كشريك، واألثر على الفقر الريفي. إ

دارة الموارد الطبيعية تبقى أضعف معايير األداء.   فترة االستعراض تشير إلى أن الكفاءة، واالستدامة وا 

المشروعات التي شملها تحليل التقرير فإن ، التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقوكما يعترف  -5
بينما تم  –ت مض سنوات 10وصمم بعضها قبل أكثر من  – 2015عام  طوالتكملت هي تلك التي اس

إدخال وتفعيل عدد من إصالحات اإلدارة الرئيسية منذ ذلك الوقت. وسوف ينعكس األثر الكامل 
أداء الحافظة من خالل تقييمات الحافظة األحدث في النسخ  علىلإلصالحات التي أدخلتها إدارة الصندوق 

    .لتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقالمستقبلية ل

كانت نسبة  2015إلى  2007إلى أنه من عام  التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقيشير  -6
أداء وتقييمات  إنجاز المشروعاتعمليات التثبت من تقارير في المائة من التصنيفات من  75.3

في المائة مرضية أو أفضل من ذلك.  26.2( أو أفضل من ذلك، ونسبة 4مرضية إلى حد ما ) المشروعات
لعام  التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقوباإلضافة إلى ذلك، يسر إدارة الصندوق أن ترى أن 
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وال  – عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعاتيجد الدروس والنطاق أقوى معايير األداء في  2017
في المائة مصنفة على أنها مرضية إلى حد ما أو أفضل من ذلك  91.4سيما األداء المحسن للدروس من 

 .2015-2013في المائة خالل الفترة  94.2إلى  2013-2011في الفترة 

اضية كما اإلقر  باألداء األضعف نسبيا في األنشطة غيرقطرية، تحيط إدارة الصندوق علما لبرامج الا وبشأن -7
بذل جهود مستمرة لتحسين األداء يظهر ذلك في التقرير، وال سيما في بناء الشراكات، وحوار السياسات. وت  

االنخراط في طريق إصدار مجموعة من األدوات مؤخرا لتعزيز في هذه المجاالت، على سبيل المثال عن 
نشاء  الحيازات الصغيرة والمؤسسات  أصحاب اتصندوق تمويل استثمار السياسات على المستوى القطري، وا 

 من أجل تحسين الشراكة مع القطاع الخاص. الصغيرة والمتوسطة

، يبقى أداء الصندوق بشأن توسيع التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقولكن كما ورد في  -8
النطاق وكشريك األعلى حسب تقييم مكتب التقييم المستقل في الصندوق. ويتابع التقرير ليذكر أن توسيع 

راضية. لذا كانت إدارة الصندوق تفضل أن ترى تحليال مع األداء في األنشطة غير اإلق مترابطالنطاق 
 اللتين تبديان مترابطتين. مجموعتي التصنيف  بيناالختالف أعمق بشأن 

 االنتقال إلى ما أبعد من مرٍض إلى حد ما -ثالثا

إدارة الصندوق ملتزمة بتحسين األداء إلى مرٍض وأبعد من ذلك. ولكي تفعل ذلك، قامت بتنقيح نهجها، كما  -9
ويل هو محدد في الورقة الخاصة بنموذج العمل لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، من أجل تح

ويوضح نموذج العمل الجديد تركيز الصندوق بشكل أكبر على الموارد إلى نتائج إنمائية بشكل أكثر فعالية. 
 والسعي إلى تحسين الكفاءة والفعاليةبهدف تحقيق أثر أكبر على أرض الواقع  القيام بالتنمية بشكل مختلف،

 ضمننشطة ألائمة بالفعل، بما في ذلك: اضافة إلى ذلك، هناك عدد من المبادرات القإلوباتين. التشغيلي
نشاء لنتائجا حرازنمائية للصندوق  والمبادرة الجديدة بشأن التميز التشغيلي إلإلإطار الفعالية ا فرق عمل   وا 

مجاالت إصالح محددة، بما في ذلك استعراض عملية التصميم، واألنشطة غير اإلقراضية،  فيتعمل 
  ، واالستهداف.الثالثيوالتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون 

 المنهجية والعملية -رابعا

ليات بشأن التقرير السنوي عن نتائج وأثر عم ارتهاالشواغل التي أث عيد التأكيد علىأن ت الصندوق تود إدارة -11
لعام الماضي فيما يتعلق بالمنهجية. وترى إدارة الصندوق أنه ينبغي لمكتب التقييم المستقل أن لالصندوق 

 ،أداء المشروعاتوتقييمات ، عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعاتمجموعات بيانات  صليف
التقييم عمليات و ومنهجية  ،والموارد ،ثر في التقارير السنوية القادمة، نظرا إلى أن مقدار الوقتألا اتوتقييم

عمليات التثبت من تقارير إنجاز تستند  ،لتوضيحمختلفة جدا. ول بقىتثة من المنتجات النواع الثأللبالنسبة 
ثر ألا اتوتقييم ،تقييمات أداء المشروعاتتستخدم  حينفي  ،مكتبي استعراض إلى كامل شكلب المشروعات

أكثر تحليل إلى ي ؤد. ومن شأن ذلك أن يشريكةفي البلدان الاألولية  تياناوجمع الب اعمقأكثر  هجياتمن
مصداقية وقابلية للمقارنة مع تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق الذي  أكثر جعلهاتجانسا لمجموعة البيانات و 

 .إنجاز المشروعات لإلبالغ عن أداء المشروعات قاريرتتصنيفات ال يستخدم سوى 
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 إدارةعتبار متابعة الن ايخذ بعألعلى ا لالمستق ممكتب التقييالصندوق إدارة وة على ذلك، تشجع الوع -11
تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات للقضايا المتكررة الرئيسية على النحو المبين في  الصندوق

التقرير السنوي عن نتائج  إعداد ننتهاء مالنمائية للصندوق، قبل اإلرير الفعالية اوتق ،التقييم وتدابير اإلدارة
أن التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق له  الصندوق إدارةعمليات الصندوق. وتعتقد  أثرو 

في القضايا االستراتيجية  تفكيرلل كفرصةنظمة وتعلمها، وترغب في استخدامه أهمية حاسمة في تحسين الم
قدمت  تيقدم في منتجات التقييم األخرى التتوصيات ملموسة تضيف قيمة، تتجاوز تلك التي تقديم مع 

جراءات لهااإلدارة   .كافية متابعة استجابات وا 

 التوصيات المقدمة إلى إدارة الصندوق -خامسا

ترحب إدارة الصندوق بالتوصيات المبسطة في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  -12
  .رهاوتقدّ  2017

دارة إلى العمل مع مكتب التقييم إلوترد أدناه ردود اإلدارة التفصيلية على التوصيات المنفصلة. وتتطلع ا -13
التوصيات  عرضالتنسيق من أجل زيادة تبسيط عملية  يةمن اتفاق مقبلالجزء الثاني ال طوالالمستقل 
 .لها ستيعاب الفعال والكافياللضمان ا

 

التقييم المستقل في توصية مكتب 
  الصندوق

 رد اإلدارة

ركود في التجديد العاشر لموارد الصندوق وما إلى إنجازات التجديد التاسع لموارد الصندوق  دعيمضمان أال يؤدي ت -1
 .بعده

ا يحسن يلو يستتبع ذلك نهجا شم    1-1
الربط بين برنامج الفرص 

 ذخيرةو  قطريةاالستراتيجية ال
الفجوة بين  ضيق، وياتالمشروع

تصميم المشروعات وتنفيذها من 
التي  حكومةال شاركةخالل زيادة م

 أكثر الصندوقكون يوفرها 
    .مركزيةال

أداء عمليات  ركودلضمان عدم  ةعديد خطواتالصندوق . اتخذت إدارة متفق عليه
ضافة إلى النهج إلالتجديد العاشر لموارد الصندوق أو ما بعده. وبافترة الصندوق في 

التجديد لفترة مل العللصندوق، على النحو المحدد في الورقة المتعلقة بنموذج  نقحالم
إطار عدد من المبادرات الرئيسية قيد التنفيذ: هناك الحادي عشر لموارد الصندوق، 

ح نظام إدارة النتائج النشطة، بما في ذلك إصألعدد من امع  – الفعالية اإلنمائية
ط ،ثرألوا طالق مبادرة مراكز التعلم بشأن التقييم  ،النتائج التشغيلية ق نظام إدارةالوا  وا 

والتركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية من خالل مبادرة  -والنتائج، وما إلى ذلك 
مع  2017في عام  الصندوق التي أطلقها رئيس النتائج حرازالتميز التشغيلي إل

ما تبقى من يات الصندوق لتحسين أداء عملإلى آخرين. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك 
  وما بعدها. الصندوق لمواردفترة التجديد العاشر 

مشتركة بين الشعب لوضع خطط عمل  مهامضافة إلى ذلك، أنشئت فرق إلوبا
للصندوق بشأن الشباب، والقطاع الخاص/التمويل الريفي، والتعاون بين بلدان الجنوب 

عات الصندوق. ومن المتوقع أن ثي، واستعراض وتحسين تصميم مشرو الوالتعاون الث
ينتهي فريق مهام التصميم من وضع خطة عمل إلصالح عملية التصميم بحلول 

. وعالوة على ذلك، أجريت دراسة للصرف داخليا ووضعت خطة 2017نهاية عام 
   والفجوة بين التصميم والتنفيذ. ،عمل للصرف لتحسين عملية الصرف

إلى قياس النتائج أداة لج المؤسسية للصندوق من وأخيرا، تم تحويل إطار قياس النتائ



 EB 2017/121/R.9/Add.1 

 

4 

 أداء أفضل.لتحقيق دارة اإلالمنظمة من  مكينأداة إلدارة النتائج، لت

لبدء هذا التحول النموذجي، يمكن    1-2
أهدافا  أن تضعالصندوق دارة إل

لفترة من ذلك  مرضية أو أفضل
لموارد  التجديد الحادي عشر

مثل ت القوة الالصندوق في مجا
 نة، والمساواة بين الجنسيلمالءما

بتكار وتوسيع الوتمكين المرأة، وا
 مستوىداء فوق الألالنطاق لرفع ا

 .الحالي

 

 إلى تحقيق أداء مرضٍ  يهدفدارة على أن الصندوق ينبغي أن إل. توافق امتفق عليه
نمائية للصندوق إلبدقة الفعالية اترصد في جميع المعايير، و  من ذلك أو أفضل

مؤسسية ل تقارير أداء الداء من خألنادا إلى بيانات مفصلة عن تصنيفات ااست
  .  جلألمرتبطة بالخطة متوسطة ا

وما فوق،  فظة إلى مستوى مرضٍ اوفي حين تسعى اإلدارة جاهدة لتحسين أداء الح
فإنها ترغب في اإلبقاء على عتبات األهداف بحيث تعكس النسبة المئوية للمشروعات 

إلبالغ ا من أجل( 4) من ذلك المصنفة على أنها مرضية إلى حد ما أو أفضل
 ،المؤسسات المالية الدولية ةدارة أن ذلك يتماشى أيضا مع ممارسإلالخارجي. وتعتقد ا

  ل أطر نتائجها.الخرى من خألطراف األدة امتعدنمائية الاإل المصارفو 

وما فوق ذلك الرغم من ذلك، تقدم اإلدارة تحلياًل مصنفًا يبين األداء المرضي  علىو 
في  2017لجميع معايير أداء المشروعات في تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام 

  من إطار قياس النتائج. 2إطار المستوى 

على نحو للصندوق أن يسهم  كانهج تحويلية تعالج األسباب الجذرية لعدم المساواة والتمييز بين الجنسين إذا عتماد ن  ا -2
 يتخلف أحد عن الركب". أهداف التنمية المستدامة المتمثل في "أال أحدفي تحقيق  أساسي

ة مو عمدتحتاج التدخالت ال كما
معالجة  إلىالصندوق أيضا  من
أجال في رات األطول يالتغي

في  كذلكالممارسات الثقافية، و 
لهذا، و القوانين والسياسات. 

نظرية محددة  اتعو تتطلب المشر 
للتغيير، فضال عن مؤشرات 
 .  لرصدها طوال دورة المشروع

. تعتقد اإلدارة أن هذه التوصية الواردة في التقرير السنوي عن نتائج وأثر متفق عليه
ردة في تقرير التوليفة التقييمية بشأن المساواة عمليات الصندوق تعكس التوصية الوا

 على. ووافقت اإلدارة 2017ي أنجز في عام ذالمرأة ال تمكينبين الجنسين و 
. وبينما كبيرة إجراءات متابعة وفرتالتوصيات المقدمة في تقرير التوليفة التقييمية و 

 في تنفيذهاالتقدم المحرز  إظهار أنبالتوصيات، فإنها تعتقد  باستيعابدارة إلتلتزم ا
تكرار التوصية الواردة في التقرير السنوي عن نتائج وأثر فإن يتطلب وقتا، وبالتالي 
قيمة  ضيفي نفس السنة ال في تقرير التوليفة التقييمية عمليات الصندوق في

  بالضرورة.

إن أحد في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق، فتمت اإلشارة إليه  وكما
 ،مجاالت نقاط قوة الصندوق هو التقدم المحرز في تعميم مراعاة المنظور الجنساني

  النساء الريفيات الفقيرات في عملياته.تمكين والنتائج اإليجابية المحققة في 

مع جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة، حدد الصندوق أهدافا ليس بما يتماشى و 
التي يتم فيها تعميم قضايا المساواة بين الجنسين، بل فقط لزيادة نسبة المشروعات 
تحول. وفي إطار التجديد العاشر لموارد عناية بالأيضا لجعل التدخالت أكثر 

 ا،جنساني يةفي المائة من المشروعات تحول 15الصندوق، يقترح أن تكون نسبة 
ر في المائة من المشروعات مصنفة على أنها تعمم مراعاة المنظو  90 ونسبة

  نجاز.إلعند امن ذلك أو أفضل  (4إلى حد ما،  يةمرض) االجنساني جزئي

ذلك، تتيح المؤشرات األساسية الجديدة للصندوق للمشروعات إحراز  إلىوباإلضافة 
االقتصادي،  تمكين)ال نجنسيتمايز بين التقدم في تحقيق األهداف الثالثة لسياسة ال

سماع و  وصنع القرار، وعبء العمل( عن طريق ضمان تصنيف المؤشرات  الصوتا 
  مستوى الفرد ورأس األسرة.على الجنس نوع حسب 

جري النظر في العناصر الرئيسية لمؤشر تمكين المرأة في الزراعة عند تصميم وي  
والتجديد العاشر لموارد الصندوق.  ،مبادرة تقييم أثر التجديد التاسع لموارد الصندوق
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في الزراعة، ويمكن أن يوفر  تالعامال نساءهذا المؤشر قياس تمكين ال ويتيح
  الجنساني. عناصر لرصد أثر نظريات التغيير في التحول

من أجل اتها إمكانإلطالق  -في السياسات  نخراطواال  ات،والشراك ،إدارة المعرفة -تنظيم األنشطة غير اإلقراضية الثالثة  -2
 .القطرية توسيع نطاق نتائج البرامج

يجب صياغة أهداف األنشطة    2-1
غير اإلقراضية بشكل أكثر 
انتقائية، مع وجود روابط داخلية 
واضحة بين األنشطة والموارد 
الالزمة لالضطالع بها. ويجب 
إدماج األنشطة غير اإلقراضية 
في البرامج القطرية والعمليات 
 ،ذات الصلة )مثل اإلشراف
 ،واستعراض البرامج القطرية

 .وتقييم أداء القطاع الريفي(

  

. تتفق اإلدارة مع الحاجة إلى تنظيم األنشطة غير اإلقراضية في متفق عليه
الحافظة. وتحقيقا لهذه الغاية، تتطلب أطر النتائج الخاصة ببرامج الفرص 

على مستوى االستراتيجية القطرية واألطر المنطقية للمشروعات مؤشرات محددة 
ا، مما يسهم في تحقيق ئمالذلك م كانألنشطة غير اإلقراضية حيثما لنواتج والنتائج لا
هذه المؤشرات طوال  تبعلبرنامج القطري والمشروعات. ويتم تاوأهداف شاملة ال غايةال

 ،ستراتيجية القطريةالفي نتائج برنامج الفرص ا اإلبالغ عنهاو  اتدورة المشروع
    وفي تقارير إنجاز المشروعات. ،نجازإلواستعراضات ا

، يةقراضإلنشطة ااألإلى جانب ، قراضيةإلنشطة غير األوة على ذلك، تشكل االوع
ثر على ألونموذج العمل المعزز لتحقيق ا ي،لو يتجزأ من نهج الصندوق الشم جزءا ال
 المنقحة بشأن الصندوق ستراتيجيةالمر أهمية خاصة ألهذا اكتسي سع. ويانطاق و 
متوسطة الدخل. وسيولى اهتمام وموارد أكثر انتظاما لألنشطة الراط في البلدان االنخ

غير اإلقراضية في المستقبل، بما في ذلك عن طريق تحسين حوافز الموظفين 
  والمساءلة عن النتائج.

لموارد  وسيتضمن إطار إدارة النتائج المؤسسية المقترح لفترة التجديد الحادي عشر
قراضية إلنشطة غير األصصة لرصد التقدم المحرز في امؤشرات مخ الصندوق

. وهذا صرامةأكثر  غ عنه، استنادا إلى نظم جمع بيانات ومنهجيات تقييمالبإلوا
انعكاس آخر لزيادة األهمية التي تعزى إلى األنشطة غير اإلقراضية في تعزيز 

   .يلو التحول الريفي المستدام والشم

 يجب تقديم الدعم التقني   2-2
واالستشاري إلى مدراء البرامج 
القطرية من قبل الشعب ذات 

الصلة في الصندوق، بما في ذلك 
الشعب من خارج دائرة إدارة 

 البرامج.

أنه من المهم أن تستفيد الفرق القطرية من شعب على . توافق اإلدارة متفق عليه
اصة الصندوق ذات الصلة لدعم األنشطة غير اإلقراضية. ويتسم ذلك بأهمية خ

 مستوىالمؤسسي والعمل الذي يجري على المان وجود صلة بين النهج العالمي/لض
ذات الصلة في الصندوق، بما  شعبالقطري في األنشطة غير اإلقراضية. وتعمل ال

شعبة االستراتيجية والمعرفة واالنخراط و في ذلك مكتب الشراكات وتعبئة الموارد، 
اسات والمشورة التقنية، من بين جهات العالمي، ومكتب السياسات في شعبة السي

تها في كتقديم الدعم إلى الفرق القطرية من خالل مشار هذا وتقوم بالفعل بأخرى، على 
من خالل تطوير أدوات التصميم/اإلشراف واإلنجاز، حسب االقتضاء، و  بعثات

  افظها.و الفرق القطرية على تحسين إدراج األنشطة غير اإلقراضية في ح عدةمسال

 تحسين دقة البيانات لمعايير استراتيجية مختارة لتحسين رصد األداء وتعزيز ن هج التدخل. -3

على المتزايد  تركيزال إلى بالنظر     3-1
مع تغير المناخ في  تكيفتعميم ال

التجديد العاشر لموارد الصندوق، 
فصله عن إدارة البيئة ب امو دعم
الموارد الطبيعية، هناك حاجة و 

مالءمة  كثرأدلة أجمع إلى 
إلثبات اإلنجازات. وقد توفر 

ثر عنصرا رئيسيا في تدخالت أل. يظل تعزيز التقييم الذاتي وقياس امتفق عليه
 يهدف. وسوف وتغير المناخ ،الموارد الطبيعيةالبيئة و وق في مجال إدارة الصند

قاعدة األدلة تطوير  زيادةل هضمن حافظت جديدةاستغالل الفرص ال إلىالصندوق 
صمود في وجه العلى والقدرة  ،الموارد الطبيعيةالبيئة و إدارة  ومساهماتبشأن فوائد 

من خالل االستفادة من أوجه التقدم في لحد من الفقر. وسيتم ذلك في االمناخ تغير 
ومن خالل قواعد البيانات العالمية. وسيجري أيضا  ،يةفضائالتكنولوجيات الجغرافية ال

بصورة كاملة في  ، وتغير المناخالموارد الطبيعيةالبيئة و ج مؤشرات إدارة ادمإ
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التطورات التكنولوجية، بما في 
ذلك المعلومات الجغرافية 

واالستشعار عن بعد،  ،يةفضائال
تسم بالكفاءة التكاليفية تفرصا 

 لتحسين نوعية البيانات. 

ير جراءات التشغيلية والمباد  التوجيهية للصندوق، بما في ذلك رصد التقدإلا
    .غ عنهالبإلاالجتماعي والبيئي والمناخي وا

وة على ذلك، تعمل إدارة الصندوق بالفعل على تنظيم استخدام تكنولوجيات الوع
غ عنها، البإلوا ،وتحليلها ،جمع البياناتل اتعو مشر الت في التصاالالمعلومات وا

    ول الريفي.لتعزيز التح صاالتتالستفادة من تكنولوجيات المعلومات واال عن االفض

، الذي من الغذائيألتطلب اي    3-2
 يعتبر محوريا لمهمة الصندوق،

اهتماما خاصا لضمان أن تؤدي 
ن يحستنتاجية الزراعية إلى إلا
 للمجموعاتمن الغذائي ألا
الصندوق. ويتطلب من مستهدفة لا

ألمن الغذائي لذلك إدراج مقاييس 
في صياغة االستراتيجيات 

 ات،عو وتصميم المشر  ،القطرية
 .    وفي رصدها

أن األمن الغذائي واإلنتاجية الزراعية أمران محوريان على . توافق اإلدارة متفق عليه
مستوى األثر على ة الصندوق. وفي الواقع، فإن اثنين من المؤشرات مهمبالنسبة ل

ذائي. مبادرة تقييم األثر الصارمة في الصندوق يقيسان األمن الغترصدهما  لذينال
ت مجااليصنف ال من أن مكتب التقييم المستقل ال غموة على ذلك، وعلى الر الوع

نما من الغذائي، ألإلنتاجية الزراعية والالفرعية  يعطي بدال من ذلك تصنيفا موحدا وا 
من ألنتاجية الزراعية واإلا صنيفتالصندوق الفقر الريفي، ستواصل إدارة على ثر ألل

المقدمة،  تصنيفاتالمشروعات. ومن أجل إثبات وتبرير ال الغذائي في تقارير إنجاز
يتعين على المشروعات أن تتضمن بيانات إلثبات التقدم المحرز من خالل تدخالت 

صارمة، ال االستعراضل عمليات الت الفرعية. ومن خالامجهذه ال فيالمشروع 
  ي.من الغذائألإلنتاجية الزراعية والدارة توافر بيانات كافية إلتضمن ا

 

 ، مع دعم تحسين القدرات الوطنية على المدى الطويل.توريدت االئتمانية للمتطلبافي اإلدارة المالية والتمايز أكبر  إتاحة -4

على المدى القصير إلى المتوسط،   4-1
يجب على الصندوق أن يراعي 
المزيد من التمايز في المتطلبات 
االئتمانية على أساس السياق 

المخاطر. القطري وسمات 
ويتطلب ذلك إجراء تقدير مسبق 
معزز لمخاطر التوريد على 
المستوى القطري، وعلى مستوى 
القطاع والوكالة، وذلك مقابل نهج 
أفضل تصميما يتالءم مع 
المتطلبات االئتمانية، وال سيما 

وينبغي للصندوق  بالنسبة للتوريد.
أن يواصل توفير المزيد من 
اإلشراف ودعم التنفيذ خالل 
استهالل المشروعات، 
وللمشروعات التي تعتبر "معرضة 
للمخاطر"، أو في البلدان التي 
تعاني من أوضاع هشة. ويمكن 
تعزيز ذلك من خالل تعزيز 
قدرات المكاتب القطرية للصندوق 

    والمراكز اإلقليمية الفرعية.

 

مشروعات ال التوريد فيعمليات  كفاءة. يدرك الصندوق أن تعزيز فعالية و متفق عليه
مجموعة من الممارسين الداخليين  2017يمثل أولوية رئيسية. وأنشئت في أوائل عام 

من أجل تحديد األولويات الرئيسية للنهوض بجدول  المعنيين بالتوريد في المشروعات
 اتالمشروع توريدشؤون في  اءخبر كبير أعمال الصندوق في هذا المجال، وشارك 

ل العناصر الرئيسية في جدول األعمال ما يلي: دعم إعداده وتنفيذه. وتشمفي 
وتحديد الخيارات  ،الصندوق اتعو مشر التوريد في على شراف استعراض هيكل اإل

دخال نهج قائم على أساس تقييم المخاطر لإلشراف على   توريدلتعزيزه  وا 
بين موظفي الصندوق وموظفي  توريد  وتعزيز القدرة التقنية للاتعو المشر 

    .اتالمشروع
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الطويل، يتمثل الهدف  المدى على  4-2
في المساهمة في تعزيز قدرات 
اإلدارة المالية والتوريد في 

ربما بدعم من و المنفذة،  كاالتالو 
 .منح الصندوق

. توافق اإلدارة على أن تعزيز وبناء القدرات القطرية في مجال اإلدارة متفق عليه
اإلدارة السبل الكفيلة باستخدام نافذة المنح حرى تتأمر حيوي. وسوف توريد المالية وال

مبادرة مراكز التعلم بشأن التقييم والنتائج من أجل بناء القدرات بهة يلوضع برامج شب
. وسوف يكون التعلم من تنفيذ مبادرة تنحو منتظم في هذه المجاالعلى القطرية 

نطاق هذا النهج إلى مراكز التعلم بشأن التقييم والنتائج عنصرا مهما في توجيه توسيع 
    .توريددارة المالية والإلميادين أخرى، بما في ذلك ا

السياق القطري، وبالتعاون على بناء  4-3
آخرين، قد يدعم  شركاءمع 

 دائمة الصندوق إنشاء وحدات
مسؤولة عن  اتدارة المشروعإل

الممولة من  دخالتجميع الت
الخارج في قطاع أو قطاع فرعي 

 .معين

دائمة إلدارة المشروعات  ةوحدوجود أن على . في حين توافق اإلدارة عليهغير متفق 
ومباد   ،ستدعم تنفيذ مشروعات الصندوق، فإن ذلك سيتعارض مع نظرية التنمية

وأهداف التنمية المستدامة. وفي الواقع،  2030وعمليات تحقيق أهداف جدول أعمال 
عن نموذج وحدة إدارة  بتعادلال دافعلضمان االستدامة على المدى الطويل، هناك و 

ضافة إلى إلمع زيادة ملكية البلدان ومسؤوليتها. وبا ،نهج أكثر تكامال نحوالمشروع 
تقع على عاتق  اتدارة المشروعإل ذلك، فإن القرارات الخاصة بإنشاء وحدات دائمة

 من قبل الصندوق. وأدى إعالن باريس بشأن فعالية بها ضيفو م التيت الحكومات، وال
شراكة بوسان من أجل جدول أعمال و  ،(2008برنامج عمل أكرا )و  ،(2005المعونة )

إلى إبراز الحاجة إلى أن تزيد  2030جدول أعمال و  ،(2011فعال ) إنمائي تعاون
الجهات المانحة مع أن تتواءم جدول أعمالها اإلنمائي، و لالبلدان من ملكيتها 

موازية لتقديم المعونة.  هياكلبدال من إنشاء والهياكل الوطنية  ،والعمليات ،األولويات
وتحقيقا لهذه الغاية، أعربت اإلدارة عن تقديرها لعدد من الحاالت التي تمكنت فيها 

التي أكثر تنظيما، و و  متعددة البرامجتنفيذ قطرية بعض الحكومات من إنشاء آليات 
ة معززة ومتسقة في حين تعتقد اإلدارة أن وجود وحدو بدو أنها نهج أفضل. وهكذا، ت

لبرامج، فإن الوحدات ل اإلجماليتنفيذ الداخل الهيكل الحكومي سيكون مفيدا في دعم 
قد ال تعمل على تعزيز التنمية الطويلة األجل في  اتعو الدائمة الموازية إلدارة المشر 

ملتزمة، على المدى الطويل، بدعم وبناء القدرات  تبقى البلدان. ومع ذلك، فإن اإلدارة
    فعالة وكفؤة. مجالوطنية على تنفيذ برا

 

 موضوع التعلم -سادسا

نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام كموضوع تعلم للتقرير السنوي عن إدارة الصندوق باالستهداف ترحب  -14
، وتحيط علما بالحاجة إلى تعزيز استهداف الفقر. وهي تعتقد أن ذلك يأتي في الوقت المناسب في 2018

ضوء عملية االستعراض الداخلي للسياسات واالستراتيجيات التي سلطت الضوء أيضا على الحاجة إلى 
الصندوق من  الوصول إلى فقراء الريف". وسوف تستفيد إدارة –تحديث سياسة الصندوق بشأن "االستهداف 

   تحليل مكتب التقييم المستقل في الصندوق لهذا الموضوع.  

 

 


