
 

 األعضاء في المجلس التنفيذيممثلي الدول السادة مذكرة إلى 
 :األشخاص المرجعيون

 نشر الوثائق:  :األسئلة التقنية
Donal Brown 

 نائب الرئيس المساعد
 ئرة إدارة البرامجدا

 2448 5459 06 39+هاتف: رقم ال
 d.brown@ifad.orgلتترون:: اإلبريد ال

Lisandro Martin 
 مدير شعبة أفريقيا الغربية والوسطى

 القائم بأعمال مدير شعبة سياسات العمليات ونتائجها
 2388 5459 06 39+: هاتفرقم ال

 lisandro.martin@ifad.orgلتترون:: اإلد بريال

Raniya Khan 
 أخصائية النتائج

 شعبة سياسة العمليات والنتائج
 2954 5459 06 39+هاتف: رقم ال

 r.sayedkhan@ifad.orgلتترون:: اإلبريد ال

Deirdre McGrenra 
 ةشؤون الهيئات الرئاسيمديرة 
 2374 5459 06 39+ هاتف:رقم ال

 gb@ifad.org لتترون::اإلبريد ال
 

 يرجى توجيه األسئلة المتعلقة بتعليقات متتب التقييم المستقل على هذا التقرير إلى:

Oscar Garcia 
 مدير متتب التقييم المستقل ف: الصندوق

 2274 5459 06 39+هاتف: رقم ال
 o.garcia@ifad.orgلتترون:: اإلبريد ال

 

 الرابعة والعشرون بعد المائةالدورة  -المجلس التنفيذي 
   2018 سبتمبر/أيلول 13-11، روما

 لالستعراض

Document: EB 2018/124/R.14/Rev.1 

A 
Agenda: 6 

Date: 21 August 2018 

Distribution: Public 

Original: English 

 

 

تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ 
 2018لعام  دارةتوصيات التقييم وتدابير اإل

 المجلد األول: التقرير الرئيسي
 

mailto:d.brown@ifad.org
mailto:lisandro.martin@ifad.org
mailto:gb_office@ifad.org


EB 2018/124/R.14/Rev.1 
EC 2018/102/W.P.8/Rev.1 

i 

 المحتويات

 

 ii تنفيذي موجز

 1 والمنهجية المقدمة – أوال 

 1  األهداف – ألف

 1  المنهجية - باء

 3 المساءلة تعزيز – ثانيا

 3 التوصيات وتصنيف التقييم تغطية – ألف

 6 المتابعة مدى: التنفيذ وضع - باء

 9 التعلم استيعاب – ثالثا

 أجل من بها ُبودر الت: اإلجراءات خالل من المتتررة التوصيات معالجة: الترتيز مجاالت - ألف
 9 بعدها وما الصندوق لموارد عشر الحادي التجديد فترة

 13 االستنتاجات - بعارا

 

 المالحق

 وضع عن الصندوق رئيس تقرير على الصندوق ف: المستقل التقييم متتب تعليقات -الملحق األول 
 15 2018 لعام اإلدارة وتدابير التقييم توصيات تنفيذ

 لموارد عشر الحادي التجديد اللتزامات وفقا موضوعها حسب التقييم توصيات -الملحق الثان: 
 اإلدارة وتدابير التقييم توصيات تنفيذ وضع عن الصندوق رئيس تقرير) الصندوق

 19 (2018 لعام

 وتاريخ مفعولها، نفاذ تاريخ حسب المشروعات مستوى على بالتقييمات قائمة -الملحق الثالث 
 21 تقييمها وتاريخ إغالقها،

 22 الطويل األجل على المتابعة اتجاهات -الملحق الرابع 

 2017 لعام الصندوق عمليات وأثر نتائج عن السنوي التقرير توصيات متابعة -الملحق الخامس 
 23 2017 لعام للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير على المستقل التقييم متتب وتعليقات

 

 



EB 2018/124/R.14/Rev.1 
EC 2018/102/W.P.8/Rev.1 

ii 

 يموجز تنفيذ
عشر من تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير  خامسيستعرض اإلصدار ال -1

 متتب التقييم المستقل ف: الصندوق. توصيات متابعةاإلدارة إجراءات 

ة ف: تعزيز المساءلة والتعلم، وبالتال: ف: تعزيز الفعالي التقييم المستقلالدور الهام الذي يلعبه وتقدِّر اإلدارة  -2
بصورة متتب التقييم المستقل  استيعاب توصياتتلتزم اإلدارة بضمان و  والتفاءة المؤسسيتين للصندوق.

من أجل تحسين النتائج واألداء  على مستوى المشروعات وعلى المستويين القطري والمؤسس:سليمة 
  اإلنمائيين.

وصيات التقييم وتدابير اإلدارة يوفر وبهذا الصدد، تعتقد اإلدارة أن تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ ت -3
 فرصة لتعزيز المساءلة واستيعاب التعلم.

تقييمات  منها تعتبر 3 :تقييما 24مجموعه  يغّط: التقرير ما التقييمات المشمولة بالتقرير. نواععدد وأ -4
 االنتهاء منها تقييما جديدا تم 21، و(الثانية أو الثالثة استعراض الجولةأي لمتابعة التاريخية" )ا"ألغراض 

 4، وا واحداتقييما مؤسسي ، يغّط: تقرير هذا العامات. وفيما يتعّلق بأنواع التقييم2017و 2016عام:  بين
لى مستوى المشروعات، وتقييم تقييمات ع 8وتقييمات على المستوى القطري،  10تقارير توليفات تقييمية، و

 .لألثر واحد

 أتثر من اب اإلدارة لتوصيات متتب التقييم المستقل مرتفعا، إذ بلغما زال معدَّل استيع. تعزيز المساءلة  -5
ل ف: هذه النتائج عن  86 ف: المائة من التوصيات أجريت لها  48أن ف: المائة. ويتشف النظر المفصَّ

ف: المائة من التوصيات بانتظار  12ف: المائة من التوصيات ما زالت جارية، و 39متابعة تاملة، ومتابعة 
تما ينعتس ذلك ف:  ،وقد بادرت اإلدارة بعملية متابعة وضمان جودة أتثر صرامة لتوصيات التقييمعة. المتاب

 اتجاهات المتابعة هذه. 

 2018. يحدد تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام استيعاب التعلم -6
هتماما مستهدفا من قبل اإلدارة على المستوى القضايا المتتررة على مستوى الحافظة الت: تتطلب ا

وينبغ: لهذه القضايا أن تعزز المبادئ التوجيهية لالستهداف ف: الصندوق، وتعميم المواضيع المؤسس:. 
للسياق، وتعزيز دعم الموارد  الجعله مناسب ات، وتبسيط تصميم المشروعاتف: عموم دورة المشروع الشاملة

القطاع الخاص، وتعزيز القدرات المؤسسية للتنفيذ على  واستقطاباضية، والقدرات لألنشطة غير اإلقر 
 المستوى القطري.

جراءاتها، تما ه: مفصلة من خالل التزامات فترة التجديد ويسر اإلدارة أن ترى  -7 أن اتجاهات إصالحاتها وا 
م المستقل ف: متوائمة بشتل جيد مع التوصيات الت: قدمها متتب التقيي 1الحادي عشر لموارد الصندوق،

التقييمات األخيرة. وتعتقد اإلدارة أن هذه اإلصالحات واإلجراءات تتناول النطاق التامل للقضايا الت: أثارتها 
لمدرجة ف: تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير التوصيات المقدمة ف: التقييمات ا

  .2018اإلدارة لعام 
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 الستنتاجاتا

رة بالجهود الت: بذلها متتب التقييم المستقل مؤخرا لتعميم توصياته وتقّدرها، وتعتقد أن نجاح تلك تعترف اإلدا -8
نجم عن تفتك اإلدارة تل توصية؛ ويللمتابعة. ولضمان المتابعة الشاملة،  تبيرالجهود ينعتس ف: المستوى ال

ن اإلدارة عاليا التحليل المستقل تثمّ  من اإلجراءات الفرعية الت: ستضطلع بها اإلدارة. وبينما ذلك عدد تبير
ها ضمن اإلصالحات تأطير إلى والتوصيات الت: قدمها متتب التقييم المستقل، فإنها تشدد على الحاجة 

توافقها مع القدرة االستيعابية الجارية ف: إطار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وترشيدها لضمان 
 .البشرية والمالية التافية

بإمتان متتب التقييم المستقل أن يستخدم تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم أوال،  -9
وتدابير اإلدارة للمساعدة ف: توجيه برنامج عمله عن طريق ضمان أن منتجاته التقييمية المختلفة ترتز على 

 يم وتدابير اإلدارة. المواضيع المتتررة المحددة ف: تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقي

ن فائدة التوصيات واستيعابها. وبينما تثمّ بالنسبة لتعزيز  هو ف: غاية األهميةثانيا، إن توقيت التقييمات  -11
اإلدارة تثيرا الجهود الت: بذلها متتب التقييم المستقل ف: إجراء مجموعة واسعة من التقييمات، فإنها تود أن 

بالنسبة للتقييمات على مستوى المشروعات الت: يشملها تقرير رئيس أن هناك، تلفت االنتباه إلى حقيقة 
ف: المتوسط  ، فاصل زمن: طوله2018الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام 

. وهذا يعن: أن التقييمات يمتن أال تتون مالئمة بالتامل ثالث سنوات بين إغالق المشروع واستتمال التقييم
 حين وقت تنفيذها نتيجة للطبيعة المتطورة للحوافظ القطرية.عندما ي

بين توصيات متتب التقييم المستقل وجدول التداخل ثالثا، يسر اإلدارة أن ترى أن هناك قدر تبير من  -11
، الذي سمح لإلدارة بتحديد المتزايدة لنظام التقييم الذات: متانةوهذا مؤشر آخر على الإصالحاتها. أعمال 

 .تتطلب المزيد من االهتمامالت: المجاالت 

وأخيرا، وف: هذا السياق، ترحب اإلدارة باستعراض األقران لوظيفة التقييم، وتعتقد أن الوقت سانح لتحسين  -12
 .واستيعابها فائدة توصيات متتب التقييم المستقل
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 2018لعام  تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

 والمنهجية مقدمةال – أوال 
هذا هو اإلصدار الخامس عشر من تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة  -1

المنبثقة عن التقييمات الت: يجريها متتب التقييم المستقل ف: الذي يتتبع إجراءات متابعة التوصيات 
 .الصندوق

صيات التقييم وتدابير اإلدارة إلى مجلدين. ويوفر المجلد ينقسم تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ تو  -2
األول توليفة تجميعية إلجراءات المتابعة المتخذة استجابة للتوصيات المتتررة المنبثقة عن التقييمات 

المتخذة  يسرد المجلد الثان: إجراءات المتابعة الفرديةلطبيعة تلك التوصيات. و المختلفة، إلى جانب تحليل 
لتل توصية يشملها تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام استجابة 

2018. 

وهو ، ضمن اإلصالحات الجارية هلتأطير  2018بناء على الخبرة الماضية، تم تنقيح هيتل تقرير عام و  -3
 يتمحور حول فائدة التقرير تأداة للمساءلة والتعلم على حد سواء. 

على التقرير تأداة القسم ثانيا ويرتز نظرة عامة على أهداف ومنهجية هذا التقرير.  الالقسم أو يوفر  -4
جمل تغطية التقييمات الت: يشملها هذا اإلصدار من التقرير والوضع اإلجمال: لتنفيذ للمساءلة. وهو يُ 

، 2يات الصندوقالواردة ف: التقرير السنوي عن نتائج وأثر عملتوصيات التقييم المستقل، بما ف: ذلك تلك 
. ويلخص لتقريرعلى بعد التعلم ل القسم ثالثا. ويرتز 3وف: التعليقات على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق

هذا القسم على وجه الخصوص تيفية تناول الصندوق للتوصيات المتتررة من خالل اإلجراءات الت: بودر 
 استنتاجات التقرير. القسم رابعاوما بعدها. ويعرض  بها من أجل فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

 دهدافاأل -ألف 

 : همايعتبر التقرير أداة هامة ضمن هيتلية التقييم الذات:، وله هدفان رئيسيان  -5

لجنة التقييم موحد إلى البال  اإلو  صارمة مع الفرق ذات الصلةال متابعةالتعزيز المساءلة من خالل  (أ )
 ؛ التقييم المستقلتوصيات ردا على ات اإلدارة والمجلس التنفيذي بشأن إجراء

ستيعاب التعلم عن طريق تحديد القضايا المتتررة على مستوى المشروعات، والمستويات القطرية، ا (ب )
  والمواضيعية، والمؤسسية الت: تستوجب اهتماما مستهدفا من اإلدارة لتحقيق فعالية إنمائية محسنة.

 منهجيةال - باء

 راءات الت: تتخذها اإلدارة ردا على التوصيات المقدمة ف: منتجات التقييم المستقل التالية:يتتبع التقرير اإلج -6

 ؛ف: الردود الت: تقدمهافيما يتعّلق بالتقييمات المؤسسية، تتعهَّد إدارة الصندوق بالتزامات  (أ )
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إلنجاز الت: ، ُتستخَدم االتفاقات عند نقطة اتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطريةبفيما يتعّلق  (ب )
يوافق الموقِّعون على االتفاق على يوقِّعها الصندوق وممثلو الحتومات لتتبُّع إجراءات المتابعة الت: 

 تنفيذها؛
 اإلدارة؛ ردود، ُتستخَلص التوصيات من تقييمات أداء المشروعات، و فيما يتعّلق بتقييمات األثر (ج )
ر السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام تما يقوم التقرير بمتابعة التوصيات الواردة ف: التقري (د )

 ؛2017، وتعليقات متتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام 2017
وهذه ه: السنة الثانية الت: يتتبع فيها التقرير إجراءات متابعة التوصيات المقدمة ف: تقارير  (ه )

 التوليفات التقييمية.
 تصنيف التوصيات

را للتحليل، وعلى غرار الممارسة المتبعة ف: السنوات السابقة، يصنِّف هذا التقرير التوصيات وفقا تيسي -7
 :للمعايير التالية

يشير ذلك إلى التيان الذي تستهدفه التوصية، والجهة الت: تقع عليها المسؤولية األولى عن  .مستوىال -8
 تنفيذها. والمستويات ف: العادة ه::

 ؛المؤسس: الصندوق على المستوى 

 الصندوق على المستوى اإلقليم:؛ 

 الصندوق على المستوى القطري؛ 

 .السلطات الحتومية ف: البلد الشريك 

 التوصيات بناًء على سياسة التقييم المعدَّلة ف: الصندوق على النحو التال:: هذا المعيار صنفي. طبيعةال  -9

 تشغيلية، إذا تانت التوصية تقترح اتخاذ إجراء محدد؛ 

  اتيجية، إذا تانت تقترح َنهجا أو مسارا للعمل؛استر 

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

زائد موضوع إضاف:  4لنموذج العمل، األربع ئزالمقابلة للرتاواضيع التوصيات حسب الم ُتَصنَّف. الموضوع  -11
  )انظر الملحق الثان:(. فرعياوضوعا م 36إلى  مواضيع بدورهاسَّم هذه القوتُ يعالج مجاالت تقنية محددة. 

، وتقارير وحالما تقوم الِفرق القطرية )واألشخاص المرجعيون عبر الدوائر ف: حالة التقييمات المؤسسية -11
( باإلبال  عن آخر وضع بشأن تنفيذ التوصيات، تَُقيَّم درجة االمتثال باستخدام المعايير التوليفات التقييمية

 التالية:

 توصيات مدمجة تمامًا ف: أنشطة المرحلة الجديدة/التصميم الجديد، والعمليات أو البرامج،  كاملة: متابعة
 والسياسات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة؛

 إجراءات متخذة ف: االتجاه الموصى به؛جارية : 
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 وصية؛: توصيات متبعة جزئيًا، مع إجراءات تتفق مع األساس المنطق: الذي تستند إليه التجزئّية 

 :التوصيات الت: ستدمج ف: المشروعات أو البرامج القطرية أو برامج الُفرص  لم َيِحن وقتها بعد
 لم تصمم أو لم يتم االنتهاء منها بعد؛والت: أو السياسات  ،االستراتيجية القطرية

 :ت التسيير قطرية أو بسبب سياقاالتنمية ال ظروفتوصيات لم يتم االمتثال لها بسبب تغيُّر  غير منطبقة
 المؤسس: ف: الصندوق، أو لدواع أخرى؛

 :تعذَّرت متابعتها؛ الت: التوصيات معلَّقة 

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

 ساءلةمتعزيز ال – اثاني
 تغطية التقييم وتصنيف التوصيات – ألف

تقييمًا  24 ما عدده 2018لعام  وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة ئيس الصندوق عنيغّط: تقرير ر  -12
 ثالثة قد تناولت اإلصدارات السابقة من التقريرتانت اشترتت اإلدارة ومتتب التقييم المستقل ف: اختيارها، و 

مات جديدة تم االنتهاء منها ف: منها تانت تقيي 21ف: حين أن  5،من تلك التقييمات )أي المتابعة التاريخية(
 6:، على النحو التال:2017و 2016عام: 

 7؛الصندوقف:  الالمرتزية تجربةل مؤسسي واحد تقييم (أ )
ما ( 2) 8؛وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواق( 1بشأن: ) تقارير توليفات تقييميةأربعة  (ب )

( 4) 10؛دوق لتوسيع نطاق النتائجدعم الصن( 3) 9؛يصلح للمساواة بين الجنسين وتمتين المرأة
 11؛انخراط الصندوق ف: حوار السياسات على المستوى القطري

التونغو الديمقراطية،  مهوريةج)سبعة منها جديدة( : ستراتيجيات والبرام  القطريةلالتقييمات عشرة  (ج )
ثيوبيا؛ وغامبيا، والهند، و  بنغالديش، ( تاريخية متابعات)ثالث نيتاراغوا، ونيجيريا، والفلبين؛ ووا 

 ؛وترتياالبرازيل، و 
التونغو الديمقراطية، ومصر، وغواتيماال، ومالوي،  مهوريةج ف: ألداء المشروعات تقييماتثمانية  (د )

 وملديف، ونيتاراغوا، والفلبين، وسري النتا؛ 
 مشروع ف: موزامبيق.ل لألثر واحدتقييم  (ه )

                                                      

ة الجولة الثانية من المتابعة التاريخية لتقييمات االستراتيجيات يغّطي تقرير هذه السنة عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدار 5

 والبرامج القطرية لبنغالديش، والبرازيل، وتركيا.
تقييمات مؤسسية وتقييمات الستراتيجيات وبرامج قطرية أُِعّدت لها  2018يشمل تقرير وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام  6

، وتقييمات ألداء المشروعات ُنشرت قبل ذلك 2017يونيو/حزيران  30قَِّعت اتفاقات عند نقطة اإلنجاز بشأنها قبل ردود من اإلدارة أو وُ 

 التاريخ.
 .EC 2016/95/W.P.2لوثيقة نظر اا 7
 . EC 2016/94/W.P.6انظر الوثيقة  8
 . EC 2017/99/W.P.6انظر الوثيقة  9

 . EC 2017/96/W.P.6انظر الوثيقة  10
 .EC 2017/97/W.P.6لوثيقة انظر ا 11
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  )مع استبعاد المتابعة التاريخية(: 12يقليمزيع اإلو الت -13

 توصية للتقييم الواحد؛ 11من إقليم آسيا والمحيط الهادي، مع متوسط  تقييمات خمسة (أ )
  توصية للتقييم الواحد؛ 16مع متوسط من إقليم أفريقيا الغربية والوسطى، أربعة  (ب )
 ؛توصيات للتقييم الواحد خمسإقليم أمريتا الالتينية والتاريب:، مع متوسط يبلغ حوال:  منثالثة  (ج )
 ؛ توصيات للتقييم الواحدست يقيا الشرقية والجنوبية، مع متوسط إقليم أفر  منة ثال ث (د )
 .توصيات خمسن إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا، مع م تقييم واحد (ه )

 وضع تنفيذ ما مجموعههذه السنة استعرض تقرير عدد التوصيات المنبثقة عن كل نوع من التقييمات.  -14
تقييما  24 من ،ة(ماضيعن السنة ال 32 )بزيادة 13إجراء 212لى ، والت: تم تفتيتها إتوصية 95 أتثر من
 ،تقارير توليفات تقييميةمن أربعة  23و واحد، تقييم مؤسس: توصية من 14عن السنة الماضية(:  4)بزيادة 

 7وت ألداء المشروعات؛ ييمامن ثمانية تق 55و 14،الستراتيجيات والبرامج القطريةلة تقييمات سبعمن  101و
لتل تقييم مؤسس:،  14. ويبلغ متوسط عدد التوصيات لتل نوع من أنواع التقييمات لألثر م واحد  من تقيي

الستراتيجيات التل تقييم من تقييمات  14: حوال، و تقارير التوليفات التقييميةلتل تقرير من  6: الو وح
 المشروعات.  أداء ييماتمن تق ييملتل تق توصيات 7القطرية، ونحو  والبرامج

لم يتم بعد إجراء متابعة تاملة يتعّلق بالمتابعة التاريخية، ال يتناول هذا التقرير سوى التوصيات الت: ا وفيم -15
ف: هذا التقرير: جميع التوصيات  معلقةتوصية  12ف: هذه الفئة، تم إدراج  الثالثة تقييماتال منو . لها

تقييم  توصية من 15صيتين من أصل ، وتو من تقييم االستراتيجية والبرنامج القطريين لبنغالديش السبع
تقييم االستراتيجية توصية من  19للبرازيل، وثالث توصيات من أصل  االستراتيجية والبرنامج القطريين

 لترتيا. والبرنامج القطريين 

المستوى تبر من التقييمات على مستوى المشروعات/بالنظر إلى العدد األ المستوى المحدَّد للمتابعة. -16
ف: المائة من التوصيات للصندوق على المستوى  63يشملها تقرير هذه السنة، تم تحديد الت:  القطري

وى اإلقليم:، والسلطات ، والمستبين المستوى المؤسس: متقسّ ف: المائة المتبقية ف 37القطري. أما نسبة الـ 
التقرير. ولتن  وف: السنوات السابقة، لم تتن التوصيات الموجهة للسلطات الحتومية تدرج ف: الحتومية.

، تم إدراج التوصيات المقدمة للسلطات 2017متابعة لتوصية متتب التقييم المستقل بشأن تقرير عام 
ولقد تانت هذه التوصيات ذات أهمية ف: اإلصدار الحال:. المقابلة الحتومية أيضا، ويجري تتبع المتابعة 

امج الفرص االستراتيجية القطرية محورية ف: حوار الصندوق مع الحتومات فيما يتعلق بصياغة بر 
 والمشروعات الجديدة وفيما يتصل باإلشراف والتنفيذ. 

جميع التوصيات موجهة إلى الصندوق على ، وتقارير التوليفات التقييمية ،التقييمات المؤسسيةحالة  ف:و  -17
واالستراتيجيات البرامج المستوى المؤسس:. وف: حالة تقييمات أداء المشروعات، وتقييم األثر، وتقييمات 

ف: المائة  76ف: المائة من التوصيات موجهة إلى الصندوق على المستوى المؤسس:، و 18، القطرية

                                                      

 تقييمات أداء المشروعات، وتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية، وتقييمات األثر. يشمل 12
 تفكك اإلدارة كل توصية لمتابعة اإلجراءات الفرعية المحددة ضمن كل توصية.  13
 ريخية.تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية الثالثة للمتابعة التايشمل  ال 14
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 4موجهة إلى الصندوق على المستوى القطري. أما ما تبقى من التوصيات، فيقّسم بين السلطات الحتومية )
 أدناه.  1التوزيع ف: الجدول  دف: المائة(. وير  1ف: المائة( والصندوق على المستوى اإلقليم: )

ف: المائة منها للصندوق على  25وف: حالة التوصيات المنبثقة عن تقييمات أداء المشروعات، حددت نسبة  -18
ف: من التوارث  نتعاشاال اتعو اثنين من مشر سس:. ويعود هذا ف: المقام األول إلى إدراج المستوى المؤ 

نظرا إلى أن التوصيات المقابلة تتناول االنخراط اإلجمال:  ف: ملديف وسري النتا، أعقاب المد الزلزال:
على المستوى المؤسس:. أما التوصيات المتبقية المنبثقة عن  التوارثللصندوق ف: األوضاع الت: تعقب 

 . ، وواحدة إلى السلطات الحتوميةعلى المستوى القطريالصندوق  ىتقييمات أداء المشروعات، فقد وجهت إل

 1الجدول 
 التوصيات بحسب نوع التقييم ومستواهعدد 

  

 التقييمات
 المؤسسية

 تقييمات
 االستراتيجيات
 والبرامج القطرية

 تقارير 
 التوليفات
 التقييمية

 تقييم
 األثر

 تقييمات أداء 
 النسبة المئوية العدد اإلجمال: المشروعات

 63 133 40 5 - 88 - :الحتومالمستوى المستوى القطري للصندوق/

 4 9 1 - - 8 -  والمؤسسات الحتوميةالسلطات 

 32 68 14 2 23 15 14  المستوى المؤسس:

 1 2 - - - 2 - المستوى اإلقليم:

 100 212 55 7 23 113 14 العدد اإلجمالي

   100 26 3 11 53 7 النسبة المئوية

 

م تقديم الدعم يلز ، ف: المائة من التوصيات موجهة إلى الصندوق على المستوى القطري 63ف: حين أن  -19
على سبيل المثال،  .القطرية من متابعة التوصيات بالتامل الِفرقت: تتمتن  والتوجيه من المستوى المؤسس:

أتبر على المستوى  انخراطإلى لغامبيا، والهند، والفلبين  تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطريةتدعو 
مع القطاع الخاص، يلزم  نخراطقطرية من تعزيز االال الِفرقت: تتمتن  لتنو . القطري مع القطاع الخاص

الصندوق الرأسمال: لألعمال إدخال )مثل  ذات صلة أدواتف: شتل  مؤسس:مستوى الالدعم على التقديم 
الت: ه: أحد التزامات فترة التجديد الحادي عشر لموارد ثة للقطاع الخاص )(، واستراتيجية محدّ الزراعية

 الصندوق(. 

 ىف: المائة( والمستو  36االستراتيج: ) ىقسم التوصيات بالتامل تقريبا بين المستو نت. تطبيعة التوصيا -21
يعتس هذا التقسيم حقيقة أن عددا أتبر من ه. و أدنا 2ف: المائة(، تما يتبين من الجدول  63التشغيل: )

أما  .جراءاتيحتوي على توصيات تتعلق بأنواع محددة من اإل ات/المشروعقطريمستوى الالالتقييمات على 
ف: المائة المتبقية من التوصيات الت: صنفت على المستوى السياسات: فه: موجهة إلى متتب  1ـ نسبة ال

 التقييم المستقل ذاته.
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 2الجدول 
 طبيعتهعدد التوصيات بحسب نوع التقييم و 

 التقييم المؤسس:  

 تقييمات االستراتيجيات
 والبرامج القطرية 

 تقارير التوليفات
 تقييم األثر ميةالتقيي 

 تقييمات أداء 
 النسبة المئوية العدد اإلجمال: المشروعات

 63 134 40 5 12 68 9 التشغيل:

 1 3 - - 3 - - السياسات:

 36 75 15 2 8 45 5 االستراتيج:

 100 212 55 7 23 113 14 العدد اإلجمالي

   100 26 3 11 53 7 النسبة المئوية

 

 متابعةلوضع التنفيذ: مدى ا -باء 
ن التقييمات المستقلة. ويتجلى ذلك ف: عة نبثقتما ف: الماض:، تلتزم اإلدارة بشدة بتنفيذ التوصيات الم -21

المتابعة فئت: عتس تل من وت. متابعتها ةجاريتامل أو بال ةف: المائة من التوصيات متابع 86حقيقة أن 
ة، بدأ العمل جاريف: حالة الفئة الو ة واضحة؛ ة حقيقة أنه تم اتخاذ إجراءات جوهريير جاال متابعةالتاملة وال

 . ف: االتجاه الموصى به، ولتن يلزم المزيد من الوقت للتنفيذ التامل للتوصية نفسها

 1 بيان:الرسم ال
 على األجل الطويل المتابعةاتجادهات 

 )النسبة المئوية للردود حسب وضع التنفيذ(

 

أعاله، فقد  1ف: الرسم البيان: بين ة، تما هو مجارين الفئة الال تزال فئة المتابعة التاملة أتبر مف: حين  -22
 جاريةتغير االتجاه إلى حد ما منذ العام السابق، مع مالحظة انخفاض طفيف ف: فئة المتابعة التاملة وال

الموحدة. والسبب الرئيس: لذلك هو إدراج تقييم أداء مشروع وتقييم االستراتيجية والبرنامج القطريين ف: 
. ونظرا إلى أن الحافظة ف: ذلك البلد معلقة حاليا، فإن 2018رية التونغو الديمقراطية ف: تقرير عام جمهو 
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ف: المائة من المجموع( قد ُصنفت تمعلقة ريثما يرفع التعليق ويمتن استئناف  12أغلبية هذه التوصيات )
 األنشطة ف: البلد.

مة جمهورية التونغو الديمقراطية لحل القضايا غير أن اإلدارة تتخذ خطوات ملموسة باالشتراك مع حتو  -23
، 2018أيار مايو/الستعراض الحافظة ف:  ُعقدت حلقة عمل مشترتة ف: البلدالعالقة بأسرع وقت ممتن. و 

، اتفق الصندوق والحتومة على الحاجة إلى ضمان متابعة وثيقة لتنفيذ ولتحسين أداء الحافظة ف: البلد
( 2، تما أوصى بذلك متتب التقييم المستقل؛ )فظةاحلل مشترك سنويض ( استعرا1البرنامج عن طريق: )

فحص ( 3؛ )تشمل المشارتة النشطة ألصحاب المصلحة ف: المحافظاتبعثات متابعة مشترتة منتظمة 
 إلى الصندوق للدفع. لسحب قبل إرسالهااوزارة المالية لطلبات قبل منهج: من 

 .2018توصية الواردة ف: تقرير عام  212ت البالغ عددها مدى متابعة التوصيا أدناه 3يعرض الجدول  -24

 3الجدول 
 وضع تنفيذ توصيات التقييم حسب نوع التقييم

 النسبة المئوية العدد اإلجمالي معلقة جارية غير منطبقة متابعة كاملة المستوى

 7 14 - 5 - 9 مؤسسيةالتقييمات ال

 53 113 14 43 - 56 البرامج القطريةاالستراتيجيات و  تقييمات

 11 23 - 7 3 13 تقارير التوليفات التقييمية

 3 7 - 0 - 7 تقييمات األثر

 26 55 12 27 - 16 ات أداء المشروعاتييمتق

 100 212 26 82 3 101 المجموع )العدد(

   100 12 39 1 48 المجموع )النسبة المئوية( 

 
من تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ  باإلضافة إلى متابعة تل توصية مفصلة ف: المجلد الثان: -25

على المستوى القطري/مستوى  ةمتابعقيد التوصيات التقييم وتدابير اإلدارة، ترد أدناه أمثلة مختارة لتوصيات 
 المشروعات. 

ثيوبيا، تم استتمال برنامج: الفرص  التوصيات التي ُأجريت لها متابعة كاملة. -26 بالنسبة لنيجيريا وا 
ف: أعقاب تقييم االستراتيجيات والبرامج القطرية، وتم بالتال:  2017و 2016طرية بين عام: االستراتيجية الق

إدماج توصيات تقييم االستراتيجيات والبرامج القطرية بالتامل ف: برنامج: الفرص االستراتيجية القطرية 
يوبيا بأن يرتز البرنامج وعلى سبيل المثال، أوصى تقييم االستراتيجية والبرنامج القطريين ف: إث .الجديدين

الجديد،  برنامج الفرص االستراتيجية القطريةالقطري على مجاالت مواضيعية أقل. وتنتيجة لذلك، يشمل 
وبما  ،، هدفين استراتيجيين فقط. وتذلك2016ف: ديسمبر/تانون األول التنفيذي الذي عرض على المجلس 

الجديد لنيجيريا معايير واضحة الختيار  ية القطريةيتماشى مع التوصيات، حدد برنامج الفرص االستراتيج
الدول الت: ستشملها المشروعات ف: المستقبل. وعلى مستوى المشروعات، تم استتمال تقييم األثر لمشروع 

، ف: حين أن المشروع تان قد 2016ف: موزامبيق ف: عام  مصايد األسماك الحرفية ف: ضفة سوفاال
 الجاريةة اج التوصيات المقدمة ف: التقييم بشتل تامل ف: الحافظمالفعل إدوقد تم ب. 2010استتمل ف: عام 

 .القطرية الجديدةوالحافظة 
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 بدأت المتابعة الت:حاليا قيد التنفيذ، و  ال تزالتشمل هذه التوصيات اإلجراءات الت:  التوصيات الجارية. -27
متتب التقييم المستقل ف: عدد  من قبلاإلدارة علما بالتوصيات المقدمة  . وتحيطف: اتجاه التوصيات بشأنها

من تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية، بما ف: ذلك تلك الخاصة بجمهورية التونغو الديمقراطية، 
التميز . وتعتقد اإلدارة أن إصالحات وغامبيا، والهند، لتحسين األداء والترتيز على األنشطة غير اإلقراضية

من المحتمل أن  –ف: الصندوق الالمرتزية المؤسسية وعلى وجه الخصوص  – التشغيل: إلحراز النتائج
تؤثر بشتل إيجاب: على األداء ف: األنشطة غير اإلقراضية )مثل االنخراط ف: السياسات على المستوى 

 القطري(، ومعالجة الشواغل الت: أثارها متتب التقييم المستقل. 

، تعمل اإلدارة على ضمان اتخاذ إجراءات فيما اتشروعفيما يتعلق بالتوصيات المحددة على مستوى الم -28
التنمية على سبيل المثال، يوص: تقييم أداء مشروع  .تض: األمرية ف: البلد، حيثما يقجار فظة الايتعلق بالح

ف: مصر بأنه ينبغ: إجراء تقدير بيئ: ألثر إمدادات المياه ف: مشروع  الريفية ف: غرب النوبارية
وقد بدأت محادثات بهدف القيام بذلك مع الجاري.  ب العيش الزراعية المستدامةاالستثمارات وسبل تس

 .ويجري التتليف بإجراء دراساتالحتومة وشرتاء آخرين، بما ف: ذلك مصرف التنمية األفريق:، 

الت: البرازيل، وترتيا . بالنسبة لتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية ف: بنغالديش، و المتابعة التاريخية -29
العالقة بالتامل. وتشمل هذه  12تم متابعة التوصيات الـ ، من السنة الماضية لمتابعة التاريخيةُأدرجت ل

التوصيات المنبثقة عن تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية لبنغالديش، والبرازيل توصيات بشأن انتداب 
 مدراء برامج قطرية إلى هذين البلدين.

إلى متتب التقييم المستقل، ولذلك فه: ال تنطبق ثالث من التوصيات ت وجه. بقةالتوصيات غير المنط -31
على اإلدارة. وقد صدرت جميعها عن تقارير توليفات تقييمية: واحدة من تقرير التوليفة التقييمية بشأن حوار 

جنسين، وواحدة السياسات على المستوى القطري، وواحدة من تقرير التوليفة التقييمية بشأن المساواة بين ال
نطاق. وجميع هذه التوصيات متعلقة بُنهج ومنهجية التقييم، ولذلك لا وسيعتمن تقرير التوليفة التقييمية بشأن 

  تم تصنيفها على مستوى السياسات.

وتعليقات  2017التقرير السنوي عن نتائ  وأثر عمليات الصندوق لعام  المنبثقة عن لتوصياتا متابعة -31
ف: العام الماض:، تناول . 2017تقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام مكتب التقييم المس

خمس توصيات إجمالية موجهة لإلدارة، والت: تحولت  التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق
توصيات. ومن بين هذه التوصيات، خمس توصيات نفذت بالتامل،  10بالفعل بعد تفتيتها إلى ما مجموعه 

 د اإلدارة. وأربع جارية، وواحدة لم يتم االتفاق عليها ف: ر 

التقرير السنوي ب الخاصشامل لمتابعة التوصيات المحددة وموضوع التعلم  عرض الملحق الخامسويرد ف:  -32
وتعليقات متتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية ، 2017ام لع عن نتائج وأثر عمليات الصندوق

 .2017لعام للصندوق 
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 استيعاب التعلم –ثالثا 

التي ُبودر بها  جراءاتاإلالتوصيات المتكررة من خالل  معالجة: مجاالت التركيز - ألف
 فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق وما بعددها من أجل

، تانت تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةف: اإلصدارات السابقة من  -33
، ُصنفت التوصيات على 2018عام  وف: تقرير 15التوصيات تصنف ضمن مجموعات مواضيعية عريضة.

ف:  ع الناشئة المحددةيضاالمو أساس رتائز نموذج العمل لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. و 
على المستوى المؤسس:. للمجاالت الت: تتطلب اهتماما مستهدفا على تحليل اإلدارة ؤتد ت 2018تقرير عام 

المقابلة والقابلة للرصد(  50)واإلجراءات الـ  14وتنعتس جهود اإلدارة لمعالجة هذه القضايا ف: االلتزامات الـ 
 16الت: تعهدت بها اإلدارة للدول األعضاء ف: الصندوق ف: سياق التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق.

المعروضة على أساس التصنيف الجديد ف: الملحق الثان:،  يمتن االطالع على قائمة مفصلة بالمواضيع -34
 موجزا لها:  4ويوفر الجدول 

 4الجدول 
 توصيات التقييم مصنفة حسب أولويات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

 النسبة المئوية التوصيات  أولويات التجديد الحادي عشر

 2 5 تعبئة الموارد )القطاع الخاص( -1

 11 23 موارد )االستهداف(تخصيص ال -2

 الجنسان:، والشباب، والمناخ، واألنشطة غير اإلقراضية،  منظوراستخدام الموارد )ال -3

 والالمرتزية، ودعم التنفيذ(

120 57 

)إدارة النتائج، وتتنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وبناء إلى نتائج إنمائية تحويل الموارد  -4
 (القدرات

29 14 

واالستدامة، وتوسيع النطاق، والتمويل الريف:، والبنية  التقنية )األسواق، وسالسل القيمة،المجاالت 
  األساسية(

35 17 

 100 212 المجموع

 

رتيزة نموذج عمل فترة التجديد الحادي  ف: المائة من التوصيات المتتررة تحت 60قرب من تتندرج نسبة   -35
ف: المائة  50يسر اإلدارة أن ترى أن من قبيل الصدفة، و  ارد.عشر لموارد الصندوق المتعلقة باستخدام المو 

حقيقة أن وهذا مؤشر آخر على القابلة للرصد تندرج أيضا تحت فئة استخدام الموارد.  50من اإلجراءات الـ 
 تقوم بمعالجة القضايا الرئيسية ف: الحافظة تما حددها متتب التقييماإلجراءات الت: التزمت اإلدارة باتخاذها 

 وتعميم، الموارد ف: البداية على تحقيق الالمرتزيةترتيز بالمستقل. ويشمل ذلك االلتزامات المتعلقة 

                                                      

من الملحق  2مراجعة تصنيف للتوصيات حسب المجموعات المواضيعية العريضة المستخدمة في العام الماضي في الجدول  يمكن 15

 .الثاني
 . GC 41/L.3/Rev.1انظر الوثيقة  16
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دخال الرئيسية، وتعزيز األنشطة غير اإلقراضية، وجعل العمليات أتثر رشاقة ومرونة،  ملةاالشالمواضيع  وا 
 منتجات متنوعة مصممة خصيصا لسياقات قطرية محددة. 

المدرجة ف: تقرير هذا العام للتوصيات المتتررة من منتجات التقييم المختلفة  تجميع: موجزويرد أدناه   -36
  ومتابعة اإلدارة بشأنها.

 لتعظيم األثر لتنميةتمويل ا تجميعتعبئة الموارد:  -1

. ظهرت هذه التوصية ليس فقط ف: استقطاب القطاع الخاص من أجل استثمارات أتبر ف: الزراعة: توصية -37
 المختلفة الت: يشملها تقرير هذه السنة، ولتن أيضا ف: التقييم المؤسس: للهيتلية المالية للصندوق.التقييمات 

 إنشاءالنخراط مع القطاع الخاص ومؤسساته، والت: تشمل بشأن اوتقوم اإلدارة بتحديث استراتيجيتها 
والمصارف التجارية،  لتشجيع المزيد من تيانات القطاع الخاص، الصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية

ومؤسسات التمويل الصغري على االنخراط ف: زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة )اإلجراء القابل للرصد 
6) . 

 البلدان فقرا أشدو أشد الناس فقرا  علىتخصيص الموارد: التركيز  -2 

وم اإلدارة بوضع إطار تق إظهار متانة الصندوق وميزته النسبية بعناية ف: االستراتيجيات القطرية. توصية: -38
والميزة النسبية للصندوق  ناسب السياق المتباين للبلدلالنتقال لتوفير حزمة شاملة من الدعم لتل بلد ت

تقوم اإلدارة أيضا بتنقيح مبادئها التوجيهية . وف: ظل مظلة إطار االنتقال، (8اإلجراء القابل للرصد )
لضمان أن تصبح تلك البرامج استراتيجيات انتقال طويلة المتعلقة ببرامج الفرص االستراتيجية القطرية 

  الصندوق ف: تل بلد. ا: يقدمهتال القيمة فرضيةاألجل، وتفصل بوضوح 

ضمن مناطق المشروعات، ينبغ: استخدام ُنهج متباينة واستراتيجيات مصممة خصيصا. لقد  توصية: -39
. وف: (2-2داخل تل بلد )االلتزام  تثر هشاشةاألفقرا و  شداألشخاص األالتزمت اإلدارة بزيادة ترتيزها على 

هج تضمين النُ لضمان  2019بشأن االستهداف ف: عام  المبادئ التوجيهية التشغيليةهذا السياق، سيتم تنقيح 
تما يتم . (9اإلجراء القابل للرصد ف: استثمارات الصندوق ) ة بشتل مناسب للمجموعات المستهدفةتباينالم

شبتة التعليمية على  ندواتوال ،مجموعات األدواتبو  ،بالمساعدة ف: بناء القدراتتزويد الفرق القطرية 
يجري أيضا إعداد ات. و استراتيجيات استهداف أفضل على مستوى المشروع وضعلمساعدتها ف:  اإلنترنت

لنظام االستخدام المنظم  تحريالتنمية من شأنها  من أجلتتنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشأن استراتيجية 
. وباإلضافة إلى ذلك، ستقوم اإلدارة (40اإلجراء القابل للرصد ) الستهدافغراض االمعلومات الجغرافية أل

لتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات لبدمج الدروس المستخلصة من موضوع التعلم المعن: باالستهداف 
  جارية حاليا.المبادئ التوجيهية لالستهداف الف: استعراضات  2018لعام  الصندوق

. ف: سياق الخبرة مع السياق اءموالت: ال تتو  ة ف: الطموحطمفر تجنب التصاميم المعقدة وال توصية: -41
أن تتون حذرة وأتثرها ضعفا، يتعين على الفرق نأيًا المناطق  أشدالمتخصصة للصندوق ف: العمل ف: 

سس:، وف: إطار التجديد الحادي . وعلى المستوى المؤ مفرطة ف: الطموح أو معقدة وعاتبشأن تصميم مشر 
أقل وأتبر تضع أهدافا  وعاتمشر جاهدة نحو وجود اإلدارة تسعى (، 2-3عشر لموارد الصندوق )االلتزام 

، يتم وضع التميز التشغيل: إلحراز النتائج اتوتجزء من إصالح والتنفيذ. االستهالل اتتأخير لحد من ل



EB 2018/124/R.14/Rev.1 
EC 2018/102/W.P.8/Rev.1 

11 

على أساس معايير مختلفة، أحدها يتعلق بالتعقيد. عملية تصميم مبسطة من خالل تصنيف المشروعات 
وعلى أساس خطة التصنيف هذه، سيتم إدخال خطوات مختلفة ف: عملية التصميم، وستجرى تقديرات أتثر 

 .مزيد من االعتبار للسياق ف: تل حالةالوسيتم إيالء دقة، 

 بشكل مختلفالعمل اإلنمائي تنفيذ استخدام الموارد:  -3

ال ستباقية ف: مرحلة التصميم فيما يتعلق بمواضيع التعميم، و اال من ربأتدرجة جة إلى هناك حا: توصية -41
دارة الموارد الطبيعية. ،التتيف مع تغير المناخسيما  وتجزء من التزامات التجديد الحادي عشر لموارد  وا 

عة، ليس من أجل الشاملة األرب (، تعهدت اإلدارة بزيادة تعزيز تعميم المواضيع3-3الصندوق )االلتزام 
من حيث أثر  معن: بالتحولأجل تحقيق التغيير ال شروعات وحسب، بل أيضا منمتحسين تصميم ال

المشروعات. وف: هذا السياق، تم تقديم التزامات منفصلة من أجل تفعيل وتعزيز خطة عمل التغذية، وخطة 
استراتيجية وخطة عمل من أجل  عمل القضايا الجنسانية، ووضع استراتيجية لتعميم قضايا الشباب، ووضع

 أوجه ع مع تتريس االنتباه أيضا إلىيضاتما أن هناك التزام بوضع إطار لتعميم هذه المو تغير المناخ. 
بحيث يمتن تضمينها ف:  2018ة. ومن المزمع تنفيذ هذه األنشطة ف: عام األفقي التتامل والترابطات

تقرير الفعالية صندوق. وباإلضافة إلى ذلك، يتضمن ة للتجديد الحادي عشر لموارد الالجديدالحافظة 
تغير المناخ وتيف يساعد التمويل  حول" تحت المجهر"بعنوان فصال  2018لعام  اإلنمائية للصندوق

  المناخ ف: معالجة بعض التحديات المتتررة الت: نشأت فيما يتعلق بالحافظة.لتغير ص صخمال

لتيسير قدر أتبر من تبادل المعرفة، واالنخراط ف: السياسات،  ةزيادة القرب من البلدان المقترض توصية: -42
ف:  تجربة الالمرتزيةالتوصيات المقدمة ف: التقييم المؤسس: بشأن  باإلضافة إلى. وبناء الشراتات

، وتقييمات أداء تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية، يشير عدد من التوصيات المنبثقة عن الصندوق
لى الحاجة إلى زيادة الحضور القطري، على وجه الخصوص من أجل تحسين األداء ف: المشروعات إ

، شرع الصندوق ف: التميز التشغيل: إلحراز النتائجاألنشطة غير اإلقراضية. وف: ظل مظلة إصالحات 
تنفيذ نموذج طموح لالمرتزية سيسمح له باالستجابة لتوصية التقييم المؤسس: عن طريق إنشاء وتعزيز 

المبذولة لتحقيق  الصندوق تتجاوز جهود. وف: الواقع، (12اإلجراء القابل للرصد )اتز شبه إقليمية مر 
 تشغيليينجميع الموظفين ال انتدابمع المؤسس:،  ف: التقييم الواردةالالمرتزية االستراتيجية التوصيات 

ة، بما ف: ذلك تلك الت: وعالوة على ذلك، أوصى عدد من التقييمات القطري. ومعظم الموظفين التقنيين
وقد تم ذلك اآلن تجزء من عملية انتداب مدير برنامج قطري، والبرازيل، ب ،أعدت بشأن بنغالديش

من أجل إدراج عنصر قوي  راء البرامج القطريةالقطريين ومداء تما تم تنقيح اختصاصات المدر  الالمرتزية.
ت المتتررة المقدمة من متتب التقييم المستقل، وبما يتماشى مع التوصيا، :. وعالوة على ذلكغير إقراض
تم إنشاء مجموعة مخرجات مؤسسية مميزة لتخصيص ف: الصندوق،  رتائز إيصال النتائجوتجزء من 

ومن المتوقع . الممولة من الميزانية اإلدارية اتالسياساالنخراط ف: أنشطة من أجل ورصد استخدام الموارد 
، وتتناول جتمعة، أداء الصندوق ف: األنشطة غير اإلقراضيةخذ متعندما ت ،أن تحسن هذه اإلجراءات

 التوصيات المقدمة ف: هذا الصدد. 
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 النتائ  واالبتكار تحقيق تبني ثقافة: إلى نتائ  إنمائية تحويل الموارد -4

نظم الرصد والتقييم الضعيفة تسبب مشاتل ف: قياس نتائج استثمارات الصندوق، وتحقيقها،  وصية:ت  -43
الرصد والتقييم. وقدرات س اهتمام أتبر لتعزيز نظم يتر يتم تعلى مستوى المشروعات، ال  عنها. واإلب

دعم لبناء قدرات ال ، يقدم الصندوقباإلضافة إلى تخصيص الميزانيات ف: مرحلة التصميم للرصد والتقييمو 
صدار الشهادات التدريب و  برنامجمن خالل  اتالرصد والتقييم لموظف: المشروع ئيس: الخاص بالرصد الر ا 
من موظف:  44(. وحتى هذا التاريخ، أتمل 37اإلجراء القابل للرصد ) والتقييم ف: مجال التنمية الريفية

نظام إدارة النتائج بدأ بلدا الدورة األولى من البرنامج. وعلى المستوى المؤسس:،  36المشروعات من 
ة لتتبع التقدم المحرز مقارنة بأهداف األطر المنطقية. يتحقق، ويتم استخدامه من قبل الفرق القطري التشغيلية

النتائج المؤشرات األساسية الجديدة الت: حلت محل مؤشرات نظام قياس جرى تعديل وباإلضافة إلى ذلك، 
 نظام إدارة النتائج التشغيليةف: جميع األطر المنطقية للمشروعات، ويتم تتبعها بشتل منظم بواسطة  واألثر

 . (38ابل للرصد اإلجراء الق)

البطء ف: ف: البدء، و  اتلتجنب التأخير  اتعو إدارة المشر  اتوحد ات المؤسسية وقدراتقدر التحسين  توصية: -44
ف: البلدان المقترضة، فإنها تعتمد نهجا  اتمع إدراك اإلدارة لقيود القدر  .، والمخاطر االئتمانيةالصرف
 اتعو لمشر باع يسر للبدء اليجري إنشاء مرفق و ابطة. من خالل تقديم عدد محدود من الحلول المتر  استباقيا

 توسيلة لزيادة جاهزية التنفيذ استهالل المشروعاتقبل  اتبحيث يمتن تشغيل وحدات إدارة المشروع
المزيد من دعم التنفيذ المنتظم والمستمر ف: إطار  المشروعاتتما ستتلقى (. 34اإلجراء القابل للرصد )

موظف: اإلدارة المالية. ومن المتوقع أن يساعد إنشاء  يدعو إلى انتدابالذي نموذج الالمرتزية الجديد، 
 .توريدف: تل شعبة إقليمية ف: تحسين أداء الصرف وتجنب المخاطر المرتبطة بال توريدوظائف جديدة لل

الخامس استجابة لمتابعة  لحقهذا الصدد ف: الم عن اإلجراءات المتخذة ف: مزيد من التفصيلالويرد 
 .2017لعام  التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقالمقدمة ف:  وصيةالت

 جاالت التقنيةالم

القيمة المستدامة مع إيالء االعتبار التاف:  سلاالهتمام الواجب لتطوير تدخالت ساليلزم إيالء  توصية: -45
تما يشير تقرير التوليفة مة. . لقد حددت التقييمات من جميع األقاليم قيود نهج سالسل القيللروابط السوقية
وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواق إلى الحاجة لتحسين تصميم المشروعات  التقييمية بشأن

من أجل جعلها أتثر استدامة، مع األخذ ف: االعتبار ديناميات السوق المتغيرة.  المتعلقة بسالسل القيمة
 اتعو بنشاط ف: تصميم مشر ، الت: أنشئت حديثا، مؤسسات، واألسواق، والالمستدام شعبة اإلنتاجوتشارك 

اج ممجموعة أدوات لإلد ، واألسواق، والمؤسساتالمستدام شعبة اإلنتاجت صدر أ وقد .سل القيمةسال
، وذلك لمساعدة الفرق ف: مرحلة التصميم. المستدام ألصحاب الحيازات الصغيرة ف: سالسل القيمة الزراعية

االنخراط مع متتب التقييم المستقل بشأن التقييم المؤسس: الجاري النخراط  وتتطلع اإلدارة قدما إلى
الصندوق ف: تنمية سالسل القيمة المناصرة للفقراء، والذي يتوقع أن يساعد ف: زيادة تعزيز نهج الصندوق 

 ف: هذا المجال.

ت لضمان استدامة تمتين المجتمعات المحلية وتوفير الدعم المناسب لبناء القدرالهناك حاجة  توصية: -46
، وتقرير التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقتما يالحظ ف:  .عمر المشروعانتهاء الفوائد بعد 
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الفعالية اإلنمائية للصندوق، فإن االستدامة مجال ما تزال مشروعات الصندوق تواجه فيه تحديات بالنسبة 
رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات : يشملها تقرير لألداء. وف: تقييمات أداء المشروعات المختلفة الت

، ُقدمت توصيات من أجل تحسين تصميم استراتيجيات الخروج وتوفير الدعم للقدرات. التقييم وتدابير اإلدارة
ف: مرحلة تصميم المشروعات. تما ترتبط  بشتل منتظمبإدماج استراتيجيات الخروج واإلدارة ملتزمة 

مجاالت الت: ترتز من التالهما تعزيز األداء ف: بناء الشراتات وتوسيع النطاق، و  االستدامة بالحاجة إلى
 . فيها اإلدارة على المض: قدما

 االستنتاجات -رابعا 

التميز التشغيل: إلحراز شملت جدول أعمال إصالح  دارة سلسلة من اإلصالحاتاإلتما ذتر سابقا، بدأت  -47
جديد الحادي عشر لموارد الصندوق، والتزامات التجديد الحادي عشر ، ونموذج العمل المعزز لفترة التالنتائج

طار الفعالية اإلنمائيةلموارد الصندوق، و  إطار وبشتل أتثر تحديدا، فإن اإلدارة ملتزمة ف: ظل مظلة  .ا 
يز للصندوق بتعزيز ثقافة أقوى للتقييم وتعميم تلك الثقافة ف: عموم المنظمة، وتعزيز ترت الفعالية اإلنمائية

. وتعتقد اإلدارة أن هذه يعزز بعضها بعضاالتقييم الذات: على النتائج من خالل سلسلة من المبادرات الت: 
الشاملتين للصندوق، وتؤدي بالتال: إلى أداء ونتائج إنمائية المبادرات المترابطة ستحسن الفعالية والتفاءة 

 أفضل.

أن يستخدم التقرير إلثراء برنامج عمله السنوي. ستقل متتب التقييم الملوتما تفعل اإلدارة، يمتن أواًل،  -48
فالتقرير يحدد المواضيع والقضايا المتتررة الت: يمتن تناولها ف: تقييمات مواضيعية أتثر تعمقا )أي تقارير 
التوليفات التقييمية، والتقييمات المؤسسية( من قبل متتب التقييم المستقل، والت: قد تساعد اإلدارة ف: 

 .تحسين أدائها ف: المستقبلزيادة ة بشتل أتبر من الدروس المستفادة حتى تتمتن من االستفاد

ف: إجراء مجموعة واسعة من  متتب التقييم المستقل بذلها الت: الجهود عاليااإلدارة  نتثمّ ثانيًا، بينما  -49
على مستوى المشروعات ود أن تلفت االنتباه إلى حقيقة أن الحافظة الت: تغطيها التقييمات فإنها ت ،التقييمات

تتألف من  2018الت: يشملها تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام 
ف: المتوسط ثالث  فاصل زمن: طوله هناكعاما، وأن  12قبل أتثر من  ف: المتوسطعمليات صممت 

أن مستوى المشروعات،  سيما على، وال وهذا يعن: 17.سنوات بين إغالق المشروع واستتمال التقييم
 التقييمات يمتن أال تتون مالئمة بالتامل عندما يحين وقت تنفيذها نتيجة للطبيعة المتطورة للحوافظ القطرية.

التقييمات  مثل تلكالدروس المستفادة من بافظ األخرى و الح ثراءوعلى الرغم من ذلك، تبذل اإلدارة جهدا إل
 .حيثما تان ذلك مناسبا

شير إلى أن التوصيات المتتررة الت: قدمت ف: التقييمات األخيرة متوائمة بالتامل مع يسر اإلدارة أن تثالثًا،  -51
، ف: السنوات األخيرة المتزايدة لنظام التقييم الذات: متانةوهذا مؤشر آخر على الاتجاه اإلصالحات الجارية. 

التزامات فترة  وأطلق إصالحات داخلية تجزء منة، اإلدار  اهتمامالذي حدد بشتل فعال القضايا الت: تتطلب 
طار الفعالية اإلنمائيةالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، و   .التميز التشغيل: إلحراز النتائج، ومبادرة ا 

                                                      

ة في تقرير رئيس الصندوق عن استنادا إلى تاريخ نفاذ مفعول وتاريخ إغالق تقييمات أداء المشروعات الثمانية، وتقييم األثر، المشمول 17

 . انظر الملحق الثالث، الجدول ألف.2018وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام 
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والموضوعية ف:  ،والمساءلة ،وأخيرًا، وبغرض تيسير تنفيذ التوصيات والحفاظ على مستوى رفيع من الشفافية -51
قدما إلى استعراض األقران الجاري لوظيفة التقييم. وستتون هذه  إلدارةاتطلع ات اإلدارة، تمتابعة إجراء

ليس فقط لمقارنة عمل التقييم مع المؤسسات المالية الدولية، والمصارف اإلنمائية متعددة سانحة  فرصة
التقييم المستقل،  فائدة توصياتأجل تعزيز  مناألطراف، ولتن أيضا للشروع بتحسينات ف: وظيفة التقييم 

 وقابليتها للتطبيق، واستيعابها.
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رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ على تقرير  تعليقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق
 2018لعام  توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

 مالحظات عامة -أوال
تقرير ى تعليقات عل قديمتب لصندوقالمستقل ف: ايقوم متتب التقييم  18وفقا لسياسة التقييم ف: الصندوق، -1

لت: تنظر فيها لجنة التقييم والمجلس  رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة
تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التنفيذي. وتما ف: األعوام السابقة، يرحب متتب التقييم ب

على مستوى  التقييم ف: الصندوق لتعزيز المساءلة والتعلم تأداة هامة ضمن هيتلية التقييم وتدابير اإلدارة
 المنظمة.

بطريقة واضحة  2018يتناول تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام  -2
تقييما مستقال اشترتت اإلدارة ومتتب التقييم المستقل ف:  24وموجزة وضع تنفيذ التوصيات الواردة ف: 

تقييما جديدا تم االنتهاء  21تقييمات تانت اإلصدارات السابقة من التقرير قد تناولتها، و ثالثةها، منها اختيار 
التقرير السنوي . تما يشمل التقرير استجابات اإلدارة للتوصيات الواردة ف: 2017و 2016منها بين عام: 

تقرير الفعالية يم المستقل على للعام الماض:، وتعليقات متتب التقي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق
 .اإلنمائية للصندوق

استيعاب وُيظهر التقرير استمرار المتابعة المرضية بشأن توصيات التقييم المستقل. ويوفر القسم ثالثا، عن " -3
"، تحت عنوان "مجاالت الترتيز"، موجزا مفيدا حول تيف تعتزم اإلدارة التعامل مع القضايا ف: التعلم

جية وتقنية رئيسية، تم التطرق إليها تترارا ف: التقييمات، خالل فترة التجديد الحادي عشر مجاالت استراتي
 لموارد الصندوق وما بعدها.

وتما أوصى به متتب التقييم المستقل ف: العام الماض:، يتناول تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ  -4
وصيات الموجهة إلى السلطات الحتومية. وهذه توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لهذا العام وضع تنفيذ الت

فرصة لإلدارة ت: تبرز الجهود الت: تبذلها لتعزيز تنفيذ توصيات التقييم الموجهة إلى السلطات الحتومية 
من خالل االنخراط مع السلطات الوطنية خالل صياغة برامج الفرص االستراتيجية القطرية والمشروعات 

 لى المشروعات.الجديدة، ومن خالل اإلشراف ع

 تعليقات محددة -ثانيا
. يغط: تقرير التقييمات الواردة في تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة -5

يونيو/حزيران  30تقييما تم إجراؤها خالل العامين األخيرين، مع االتفاق على التوصيات قبل  24هذا العام 
تمت  ثالثةتقييمات برامج قطرية، من بينها  10تقييما مؤسسيا واحدا؛ و. وتشمل هذه التقييمات: 2017

تقييمات ألداء المشروعات؛ وثمانية تغطيتها من قبل اإلصدارات السابقة من التقرير )المتابعة التاريخية(؛ 

                                                      

 (.EC 2011/66/W.P.8)الوثيقة  ( من سياسة التقييم المعدَّلة ف: الصندوق1)3و 11انظر الفقرتين  18
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فقا على تقارير توليفات تقييمية. وتان متتب التقييم المستقل واإلدارة قد ات وأربعةوتقييما واحدا لألثر؛ 
 التقييمات الت: يغطيها التقرير.

لألنواع المختلفة من التقييمات قدم التقرير تحليال تميا مفصال . تغطية التقييم وتصنيف التوصيات -6
ايير مثل: نوع التقييم؛ والتوزيع اإلقليم:؛ والمستوى المعين عوالتوصيات المنبثقة عنها، مصنفة بحسب م

اإلصدارات المستقبلية من التقرير، يمتن استخدام هذا القسم، إذا ما اعتبر للمتابعة؛ وطبيعة التوصية. وف: 
 ذلك مفيدا، من أجل تحليل أتثر تعمقا، والستخالص استنتاجات محددة.

رحب متتب التقييم المستقل بجهود اإلدارة لإلبال  عن تل توصية وتوصية ي. وضع التنفيذ: مدى المتابعة -7
ف: المائة من  48راءات المتابعة وضوحا. وأفاد التقرير بأن متابعة فرعية بشتل منفصل، مما يزيد إج

ف: المائة منها ما زالت جارية. ومنذ عام  39التوصيات والتوصيات الفرعية قد استتملت، وأن متابعة 
الت: تمت متابعتها بالتامل بسبب الزيادة ف: التوصيات  لتوصياتا: ف: نسبة هبوطهناك اتجاه ، 2013

. وتشير المتابعة الجارية إلى أن جهودا قد تمت 2016يبدو أن هذا االتجاه قد أخذ يستقر منذ عام الجارية؛ و 
المبادرة بها لالستجابة للتوصية، ولتن يلزم المزيد من الوقت للتنفيذ التامل. وهذا ف: العادة نتيجة للطبيعة 

 لت: تبادر بها اإلدارة.األطول أجال للبرمجة القطرية وعمليات التغيير على مستوى المنظمة ا

. تما ف: األعوام السابقة، تان إبال  اإلدارة عن متابعة توصيات التقييم محددة، جودة اإلبالغ عن المتابعة -8
وواضحة، وشاملة. وغالبا ما ُقدمت أمثلة ملموسة عن أين وتيف نفذت التوصيات؛ مما أضاف مصداقية 

لحاالت الت: تان فيها اإلبال  مبهما جدا أو لم يتطرق إلجراءات المتابعة المبّلغ عنها. وقد انخفضت ا
 للتوصية بشتل تامل مقارنة بتقرير العام الماض:، ولتن بقيت بعض الحاالت.

على سبيل المثال، أوصى تقييم االستراتيجية والبرنامج القطريين للفلبين بتعزيز التحليل التشخيص:  -9
يق تحديد أفضل للمستفيدين المحتملين، وتيفية الوصول للمجموعة المستهدفة المحتملة واستهدافها عن طر 

إليهم. ورتزت االستجابة للتوصية على استهداف مناطق جغرافية ترتفع فيها مستويات الفقر من غير اإلشارة 
إلى ما إذا تان سيستخدم نهج متباين للوصول إلى المجموعات المستهدفة المختلفة ف: تلك المناطق. وال 

 االستجابة متابعة تاملة للتوصية. يمتن اعتبار هذه

وف: عدة حاالت، تم تناول توصيات تقييم االستراتيجية والبرنامج القطريين لنيجيريا بشتل مبهم فقط.  -11
. على سبيل المثال، والصياغة الدقيقة للتوصيات مهمة، ولتن ف: هذه الحالة لم تؤخذ ف: االعتبار التامل

القطريين بوضع استراتيجيات مناسبة ثقافيا للقضايا الجنسانية؛ ولتن تقييم االستراتيجية والبرنامج أوصى 
تحويل االنخراط على  –االستجابة ذترت تعميم القضايا الجنسانية فقط. وفيما يتعلق بالتوصية الرئيسية 

لم توفر االستجابات تقييما حول ما إذا انخراط الصندوق مع الواليات سوف يتغير بشتل  – مستوى الواليات
 وهري، وتيف.ج
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متتب التقييم المستقل بصراحة اإلدارة ف: اإلبال  عن أن متابعة عدة توصيات . يرحب المتابعة التاريخية -11
متتب التقييم المستقل الجهود المستمرة للصندوق تما يقدر  أو أنها ما تزال جارية، أو معلقة. 19تانت جزئية،

ت: جرت تغطيتها ف: التقارير السابقة. وف: الواقع، قد سعيا وراء تنفيذ التوصيات المعلقة من التقييمات ال
تتطلب بعض التوصيات أتثر من سنة واحدة لتنفيذها، ومن المهم ضمان أن الجهود طويلة األجل لمتابعة 

 هذه التوصيات يتم رصدها واالعتراف بها ف: التقرير.

، وتعليقات مكتب التقييم التوصيات المنبثقة عن التقرير السنوي عن نتائ  وأثر عمليات الصندوق -12
. تانت متابعة اإلدارة للتوصيات الواردة ف: 2017 المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام

التقرير مرضية بشتل إجمال:. وقد ضم  2017لعام  التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق
فتتتها اإلدارة إلى عشر توصيات. ووفقا لتقرير خمس توصيات،  السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق

رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة، تم تنفيذ خمس من هذه التوصيات 
ف: استجابة اإلدارة. ولتن إحدى  20بالتامل، وما تزال أربع توصيات جارية، وواحدة لم يتم االتفاق عليها

بعتها تمت بالتامل جرت متابعتها ف: الواقع جزئيا.  وف: حين أن التوصيات الت: صنفت على أن متا
أوصى بأن يضع الصندوق أهدافا "مرضية أو أفضل من  التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق

ذلك" لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، تبقى عتبات األهداف عند مستوى "مرضية إلى حد ما 
تقرير راض  أيضا عن استجابات اإلدارة لتعليقات المتتب على  متتب التقييم المستقلتما أن وما فوق ذلك". 

 .2017 الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام

. تما ف: السنوات استنتاجات تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة -13
إلجراءات الفرعية الت: ُيطلب من اإلدارة متابعتها. وشددت الماضية، سلط التقرير الضوء على العدد التبير ل

اإلدارة على الحاجة لترشيد التوصيات من أجل ضمان توافقها مع القدرات البشرية والمالية التافية. أوال، لقد 
 2012للعامين  5.8انخفض عدد التوصيات للتقييم الواحد على مدى السنوات الخمس األخيرة مما متوسطه 

توصيات فرعية لتل  متتب التقييم المستقل. ثانيا، يحدد 2018و 2017للعامين  4.3لى ما متوسطه إ 2013و
توصية ف: جهد ألن يتون أتثر تحديدا فيما يتعلق باإلجراءات المطلوبة لتنفيذ التوصية. ثالثا، غالبية 

ل الصندوق. ونتيجة التوصيات تستهدف جمهورا محدودا مثل الفريق القطري للصندوق، أو وحدة محددة داخ
لذلك، فإن متابعة التوصيات الواردة ف: التقرير تنتشر ف: جميع أنحاء المنظمة بأتملها. ولتل تقييم، يعرض 

لضمان أن التوصيات  –غالبا بالتشاور مع الوحدات المنفذة  –متتب التقييم المستقل أهم التوصيات فقط 

                                                      

وتعيين موظف من  لبرنامج القطري للبرازيل بشأن انتداب مدير البرنامج القطريتان هذا هو الحال بالنسبة للتوصية المنبثقة عن تقييم ا 19
وتاستجابة جزئية، تعزز حضور مدير البرنامج القطري ف:  الفئة الفنية ف: المقر على أساس دوام جزئ: لمتابعة المسائل التشغيلية اليومية.

، أفادت اإلدارة 2018دوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام وف: تقرير رئيس الصن البرازيل بالبعثات الميدانية المتتررة.
 .ف: البرازيل مدير البرنامج القطري الذي يوجد مقره بأنه قد ُأنشئ متتب للصندوق ف: البرازيل وأنجزت عملية اختيار

قطري وبالتعاون مع الشرتاء، بأن يدعم الصندوق أوصى التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق، باالعتماد على السياق ال 20
إنشاء وحدات دائمة إلدارة المشروعات تتون مسؤولة عن جميع التدخالت الممولة من الخارج ف: قطاع أو قطاع فرع: معين. ولتن 

موازية لتنفيذ المشروعات خارج  اإلدارة لم توافق على هذه التوصية، مفسرة إياها على أنها اقتراح من متتب التقييم المستقل إلنشاء وحدات
 2030الهياتل الحتومية. وتما أشارت اإلدارة، فإن هذا يخالف المبادئ والعمليات الالزمة لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 

لهياتل الحتومية ستتون وأهداف التنمية المستدامة. ويوافق المتتب مع اإلدارة على أن وحدات إدارة المشروعات المعززة والمتسقة داخل ا
 ذات فائدة ف: دعم تنفيذ البرنامج، وتعزيز التنمية طويلة األجل للبلدان ف: نفس الوقت.
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ت متتب التقييم المستقل دليل على أنها ال تتجاوز القدرة واقعية ويمتن تنفيذها. والمتابعة القوية لتوصيا
 االستيعابية للصندوق.

ف: المتوسط ثالث سنوات بين إغالق المشروع واستتمال  وقد أوضحت اإلدارة بأن هناك فاصل زمن: طوله -14
ن توافر الزمن: بي صلف: المستقبل رصد الفا أتثر فائدةسيتون أنه التقييم المستقل . ويقترح متتب التقييم

شرط مسبق  عو تقرير إنجاز المشر المعنية. و  اتواستتمال تقييمات المشروع اتعو تقارير إنجاز المشر 
لتخطيط المتتب لتقييم مشروع ما ف: خطة عمل العام التال:؛ وغالبا ما يتم توفير هذه التقييمات للمتتب بعد 

 إغالق المشروع.
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)تقرير ات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق وفقا اللتزامتوصيات التقييم حسب موضوعها 
 (2018رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام 

 
 ألفالجدول 

 النسبة المئوية المجموع العدد الموضوع التزامات التجديد الحادي عشر

 2 5 5 القطاع الخاص تعبئة الموارد -1

 11 23 23 االستهداف تخصيص الموارد -2

 15 المنظور الجنسان: استخدام الموارد -3

  

 

 1 الشباب

  
 

 3 المستفيدون

  
 

 15 إدارة الموارد الطبيعية

  

 

 10 وتسييرها إدارة المشروعات

  
 

 11  الشراتات

  

 

 9 االنخراط ف: السياسات

  
 

 6 إدارة المعرفة

  

 

 2 التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:

  
 

 7 ألنشطة غير اإلقراضيةا

  

 

 6 الهشاشة والصراع

  
 

 8 وصياغتها تصميم المشروعات

  

 

 7 برامج الفرص االستراتيجية القطرية

  
 

 4 اإلشراف

 57 120 16 الالمرتزية    

 3 تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى نتائج إنمائية تحويل الموارد -4

  

 

 19 مقياس النتائج، والرصد والتقيي

 14 29 7  التدريب وبناء القدرات    

     8 األسواق وسالسل القيمة المجاالت التقنية

 

 4 التمويل الريف:

  

 

 3 البنية األساسية

  

 

 7 االستدامة

  

 

 1 االبتتار

  

 

 2 المنح

  

 

 6 التترار وتوسيع النطاق

  

 

 1 التسيير

 17 35 3 الموارد البشرية    

 100 212     المجموع
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 الجدول باء
 

 توصيات التقييم مصنفة حسب مجموعات مواضيعية عريضة مستخدمة في اإلصدارات السابقة
 النسبة المئوية المجموع المجال المواضيع:

 20 42 االستهداف والمنظور الجنسان:

 18 38 المجاالت التقنية )إدارة الموارد الطبيعية، والقطاع الخاص، وما إلى ذلك(

 17 36 ة المشروعات )الرصد والتقييم، وما إلى ذلك(إدار 

دارة المعرفة(  17 35 األنشطة غير اإلقراضية )الشراتات، واالنخراط ف: السياسات، وا 

 20 42 المواضيع الشاملة )المنح، والتفاءة، واالستدامة، وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، وما إلى ذلك(

 9 19 يا المعلومات واالتصاالت، والموارد البشرية(المجاالت المؤسسية )تتنولوج

 100 212 المجموع
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قائمة بالتقييمات على مستوى المشروعات حسب تاريخ نفاذ مفعولها، وتاريخ إغالقها، وتاريخ 
 تقييمها

 

 الجدول ألف
 تاريخ التقييم تاريخ اإلغالق نفاذ المفعول البلد اسم المشروع

 2016أتتوبر/تشرين األول  2015-05-12 2006-10-31 الفلبين روعات الريفية الصغيرةبرنامج النهوض بالمش

 برنامج اإلنعاش الزراع: ف: المنطقة الشرقية
جمهورية التونغو 

 2016ديسمبر/تانون األول  2014-04-30 2007-11-14 الديمقراطية

صندوق ين: الزراعيوالتدريب البرنامج الوطن: للتتنولوجيا 
 التقنية المساعدة

 نيتاراغوا
 2017مارس/آذار  31-12-2013 20-06-2001

 2017مارس/آذار  2014-12-31 2003-04-09  مصر مشروع التنمية الريفية ف: غرب النوبارية

 2017مارس/آذار  2014-03-31 2004-08-30 مالوي برنامج مساندة السبل المعيشية ف: الريف

 2017أبريل/نيسان  2013-12-31 2006-04-21 ملديف ف: أعقاب المد الزلزال: برنامج إنعاش الزراعة ومصايد األسماك

دارة الموارد ف: أعقاب المد  برنامج إنعاش المنطقة الساحلية وا 
 الزلزال:

 سري النتا
 2017يونيو/حزيران  31-03-2014  18-09-2008

 2017يونيو/حزيران  2013-06-30 2006-10-20 واتيماالغ المرحلة األولى: اإلقليم الغرب: –البرنامج الوطن: للتنمية الريفية 

 2016ديسمبر/تانون األول  2011-09-30 2002-09-02 موزامبيق مشروع مصايد األسماك الحرفية ف: ضفة سوفاال

  

 2017فبراير/شباط  06-02-2014 25-05-2004
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 اتجادهات المتابعة على األجل الطويل
 الجدول ألف

صيات حسب المستوى )تقارير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة وضع تنفيذ التو 
 (2018-2006للفترة 

 غير متفق عليها غير منطبقة متابعة كاملة المستوى

 لم يحن 

 المجموع )%( المجموع )العدد( معلقة جزئية جارية وقتها بعد

 51 1188 31 32 193 69 2 25 836 القطري

 7 160 22 7 23 27 - 4 77 يالحكوم

 20 462 6 13 164 1 9 14 255 الصندوق

 20 470 4 21 31 66 - 22 326 اتالمشروع

 2 45 1 - 8 3 - 6 27 اإلقليمي

 100 2325 64 73 419 166 11 71 1521 المجموع )العدد(

   100 3 3 18 7 0 3 65 المجموع )%(

 
 الجدول باء

ية )تقارير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة للفترة التنفيذ حسب الُشعبة اإلقليم
2006-2018) 

 غير منطبقة متابعة كاملة الشعبة اإلقليمية
 غير متفق

 عليها
 لم يحن 

 المجموع )%( المجموع )العدد( معلقة جزئية جارية وقتها بعد

 24 556 15 18 82 37 - 23 381 آسيا والمحيط الهادي

 16 369 4 8 48 13 - 9 287 أفريقيا الشرقية والجنوبية

 16 375 4 14 76 47 - 6 228 أمريكا الالتينية والكاريبي

 الشرق األدنى وشمال 

 أفريقيا وأوروبا
185 8 1 10 22 9 6 241 10 

 17 405 32 12 53 58 2 16 232 أفريقيا الغربية والوسطى

 84 1946 61 61 281 165 3 62 1313 المجموع )العدد(

   84 3 3 12 7 0 3 56 المجموع )%(

مالحظة: ال يتطابق عدد التوصيات حسب المستوى مع عددها حسب اإلقليم ألن التقييمات على المستوى المؤسس: ليست ُمدرجة ف: 
  التصنيف اإلقليم:.
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قات مكتب تعليو  2017عن نتائ  وأثر عمليات الصندوق لعام  توصيات التقرير السنوي متابعة
 2017التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام 

 2017التقرير السنوي عن نتائ  وأثر عمليات الصندوق لعام الخاص ب متابعة موضوع التعلم

الخاص بالتقرير  ة عامة عن بعض إجراءات المتابعة المتخذة فيما يتعلق بموضوع التعلمنظر هذا القسم  وفري -1
ف:  اإلدارة المالية والمسؤوليات االئتمانية حول 2017عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  السنوي

  العمليات الممولة من الصندوق.

إقليم: ف: تل  شبهسيتم نشر موظف: اإلدارة المالية ف: مرتز تجزء من جهد الصندوق لتحقيق الالمرتزية،  -2
ف: الوقت و متسق وفير اإلشراف ودعم التنفيذ البتلهم  سيسمح زيادة القرب من البلدان المقترضةإقليم. و 
جدول مالك ل المحدودة قدرةالتعزيز زيادة تم وقد  ات.بشتل أتمل ف: حوارات السياس نخراطواال ،المناسب

الذين يتم  ،من خالل االستخدام الحصري للمستشارين المعتمدين ف: اإلدارة المالية ةالمالي ةموظف: اإلدار 
مع إيالء  ات،لمشروعل دعمالللقيام بمهام وتقديم اإلدارة المالية  خدمات من قبل شعبة مباشرةتعيينهم اآلن 

 خاللالقطرية  ماليةدارة الاإليتم التأتيد باستمرار على استخدام نظم . و االعتبار الواجب لالقتصاد والتفاءة
 . المالية ةويتم تسجيله على لوحة اإلدار  ا،وتنفيذه اتتصميم المشروع

ولعبت دورا نشطا ف: إطالق سلسلة من النظم الجديدة لزيادة تحسين اإلدارة المالية، خدمات شعبة بدأت د قل -3
على أساس جار  لتمتين عدد متزايد من  بوابة عمالء الصندوقاإلدارة المالية للمشروعات. ويتم تنفيذ  جودة

مات المالية ف: الوقت الحقيق:. من تقديم طلبات السحب اإللتترونية، والحصول على المعلو  المقترضين
نظام بنظم اإلدارة المالية الرئيسية، مثل اللوحة، و  نظام إدارة النتائج التشغيليةوباإلضافة إلى ذلك، تم ربط 

، وذلك لدعم التتبع المنتظم ألداء اإلدارة المالية طوال عمر مشروع ما لتيسير المتابعة مراجعةالرصد تقارير 
باإلدارة المالية. وعالوة على باإلشراف، ولفت النظر إلى القضايا الملحة المتعلقة  بشأن التوصيات الخاصة

، بهدف ضمان داءلأل ةرئيسيالمؤشرات عن اليجري حاليا وضع نظام جديد للتتبع، ف: شتل تقرير ذلك، 
يتم  (2( يتم تحديث تصنيف مخاطر اإلدارة المالية بشتل منتظم؛ )1ات: )عو بالنسبة لجميع المشر  ،أنه

تتم متابعة النفقات غير المؤهلة وااللتزامات المعلقة ف: الوقت ( 3)ف: السنة؛ واحدة على األقل  بعثةإجراء 
. واإلفصاح عنه ف: المواعيد النهائية المتفق عليهااستعراض مراجعة الحسابات ل اتميتم است( 4؛ )المناسب
)العربية،  خاصة باإلدارة المالية بنجاح إلى سبع لغاتال ةاإللتتروني يةدورة التعليمالتم اآلن ترجمة وأخيرا، 

والصينية، واإلنجليزية، والفرنسية، والبرتغالية، والروسية، واإلسبانية( من أجل زيادة التواصل مع الدول 
 األعضاء ف: الصندوق.

ف: الوقت المناسب لعدم و  شفافالتتبع لضمان ال نظام تتبع عدم االعتراض تما أن الصندوق ينفذ -4
للُشعب اإلقليمية من ِقبل  توريدلف: مجال ادعم أتبر  قديمذلك من خالل تير سيوسوف يتم ت. االعتراضات

يتم وصف المزيد من الجهود و  اإلقليم: المنشأة حديثا. الوظائف المعنية بالتوريدون شغلالموظفين الذين سي
 أدناه.  5توصية ف: إطار الات على مستوى المشروع مجال التوريدللمساعدة ف:  جاريةال
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 2017التقرير السنوي عن نتائ  وأثر عمليات الصندوق لعام توصيات 

التجديد العاشر لموارد  فترة ركود فيإلى التجديد التاسع لموارد الصندوق فترة إنجازات  دعيمضمان أال يؤدي ت -1
  االصندوق وما بعدده

 تضييق، و اتالمشروع ذخيرةو  طريةقبين برنام  الفرص االستراتيجية ال الو شم أكثر نه عتماد ا (أ )
قامت اإلدارة . مركزيةال أكثر الصندوقكون  الفجوة بين تصميم المشروعات وتنفيذدها من خالل

 جيدا لتحقيق ا تجهيزامجهز لضمان أن يتون الصندوق  عدد من مبادرات اإلصالح سريع مساربت
التميز وف: إطار مبادرة  .وما بعدهالموارد الصندوق  لفترة التجديد الحادي عشر أفضل نتائج

الالمرتزية، من المتوقع أن يتم تحقيق على  وترتيز الموارد ف: البداية، التشغيل: إلحراز النتائج
، مما يتواءم تليا مع توصية التقرير السنوي عن 2018انتداب جميع الموظفين التشغيليين ف: عام 

 الفرص االستراتيجية القطريةجراءات برامج نتائج وأثر عمليات الصندوق. تما تقوم اإلدارة بتنقيح إ
الفجوة  ضييقمن أجل ت. و تقديم حزمة دعم أتثر شموال للبلدانف: ظل مظلة إطار االنتقال لضمان 

، الذي المشروعات ستهاللمرفق التنفيذ األسرع الها، تم إنشاء وتنفيذ اتبين تصميم المشروع
يعالج هذا النظام . ومن المتوقع أن 2018ل سيعرض على المجلس التنفيذي ف: دورة سبتمبر/أيلو 

تمت متابعة مشاغل التأخيرات الطويلة ف: استهالل المشروعات، وال سيما ف: البلدان األتثر ضعفا. 
  .اإلجراء بالتامل

. لقد وضعت لموارد الصندوق لفترة التجديد الحادي عشرمن ذلك  أدهداف مرضية أو أفضل ضعو  (ب )
ف: إطار إدارة النتائج الذي اعتمد  لموارد الصندوق التجديد الحادي عشرلفترة  طموحة اأهدافاإلدارة 

عند "مرضية إلى حد ما أو أفضل من ذلك" )بما يتماشى مؤخرا. وف: حين تبقى عتبات األهداف 
مع ممارسات المؤسسات المالية الدولية األخرى والمصارف اإلنمائية المتعددة األطراف(، تم تقديم 

تقرير الفعالية اإلنمائية من  2017" ف: إصدار عام مرض  أو أفضل من ذلك" تحليل مصنف لدرجة
  .تمت متابعة اإلجراء بالتامل. للصندوق

 أنإذا كان للصندوق  ه  تحويلية تعال  األسباب الجذرية لعدم المساواة والتمييز بين الجنسيناعتماد نُ  -2
 "أحد يتخلف عن الركبتمثل في "عدم ترك أي الم التنمية المستدامةسادهم بشكل كبير في تحقيق دهدف ي

وفي القوانين والسياسات من خالل تدخالت  لتغيرات األطول أجاًل في الممارسات الثقافيةمعالجة ا (أ )
أفضل طوال دورة  رصدنظريات محددة للتغيير باإلضافة إلى  اتعو تتطلب المشر الصندوق. و 

عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير  تقرير رئيس الصندوقويشمل هذا اإلصدار من  .المشروع
تدابير متابعة  ت اإلدارةوضعة متابعة لتقرير التوليفة التقييمية بشأن المساواة بين الجنسين. وقد اإلدار 

وبشتل ف: المجلد الثان: من التقرير.  شاملة بهدف اتخاذ إجراءات محددة مفصلة ف: هذه التوصية
 حديثا ئتنشالت: أ الجنسانية، واإلدماج االجتماع: قضايامناخ، والشعبة البيئة، والبدأت أتثر تحديا، 

القضايا ، بما ف: ذلك ف: الصندوق األربعةالتعميم  يعضالمو ف: وضع إطار لتنفيذ الُنهج التحويلية 
. وباإلضافة إلى ذلك، وتجزء من مع إيالء اهتمام خاص للتتامل األفق: والترابطاتالجنسانية، 

الجنسانية  اتعو للمشر  عياريالم مقياسال الحادي عشر لموارد الصندوق، تم زيادةالتزامات التجديد 
لتغيير على أساس أتثر انتظاما ف: تصميم لنظريات  وضعويجري . ف: المائة 25التحويلية إلى 

التشغيلية بشأن االستهداف  تنقيح المبادئ التوجيهيةبدأت اإلدارة أيضا ف: تما الجديدة.  اتعو المشر 
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وسوف يوفر ذلك فرصة لتحسين فعالية استراتيجيات االستهداف وُنهج التحول  اج االجتماع:.واإلدم
 الجنسان: ف: الصندوق.

ة لمعالجة األولويات الرئيسية ف: يانالجنسقضايا خطة عمل خاصة بالويقوم الصندوق حاليا بوضع 
ه الخصوص، سترتز وعلى وج .2021اية عام هدعم المساواة بين الجنسين وتمتين المرأة حتى ن

سياسة الصندوق بشأن المساواة بين الجنسين خطة العمل على تفعيل مجاالت العمل الت: تغطيها 
الخطوات ( 1. وسوف تعالج خطة العمل ثالث قضايا رئيسية ه:: )2012لعام  وتمتين المرأة

نموذج العمل  (2؛ )للتنمية المستدامة 2030خطة عام  الجريئة والتحويلية الالزمة لتحقيق أهداف
المعزز للصندوق )الالمرتزية، وتتامل المواضيع الشاملة الرئيسية، وثقافة تحقيق النتائج واالبتتار(؛ 

امات المالئمة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمتين المرأة تما ه: واردة ف: التقرير ( االلتز 3)
دعم دمج البعد . و رد الصندوقلموا حادي عشرالخاصة بالتجديد الالنهائ: لهيئة المشاورات 

 ف: مشروعات الصندوق، وضمان رصد المؤشرات الصحيحة الجنسان: ف: نظريات التغيير المدمجة
 . اإلجراءات جاريةهما سمتان هامتان لهذه الخطة. 

إلطالق  -في السياسات  نخراطواال  ات،والشراك ،إدارة المعرفة -تنظيم األنشطة غير اإلقراضية الثالثة  -3
 البرام  القطرية توسيع نطاق نتائ من أجل اتها كانإم

ينبغي صياغة أدهداف األنشطة غير اإلقراضية بشكل انتقائي مع الروابط بين الموارد واألنشطة في  (أ )
 4-3التزام التجديد الحادي عشر للموارد . بما يتماشى مع البرام  القطرية والعمليات ذات الصلة

، تقوم اإلدارة حاليا بتنقيح إجراءات برامج اض:ر اإلق اض: وغيرر قتعزيز أوجه التآزر بين العمل اإلب
الفرص االستراتيجية القطرية، تما ورد أعاله. وترتز اإلجراءات المنقحة تحديدا على تضمين 

مؤشرات األداء ف: األنشطة غير  . وقد أدرجتف: البرامج القطرية يةنشطة غير اإلقراضاأل
، وستنعتس ف: عمليات أخرى. نظام إدارة النتائج التشغيليةاصة بالخوحدة اإلشراف  اإلقراضية ف:

مواصفات الوظائف لموظف: البرامج  نقيحتجزء من عملية الالمرتزية، تم تو عالوة على ذلك، و 
من انخراط الصندوق. وتما سبق ذتره،  لتشمل األنشطة غير اإلقراضية باعتبارها جانبا هاما ةالقطري

 خاصةتم إنشاء مجموعة مخرجات مؤسسية ف: الصندوق،  نتائجرتائز إيصال الوتجزء من 
الممولة من الميزانية  اتالسياساالنخراط ف: أنشطة من أجل لتخصيص ورصد استخدام الموارد 

، تم أيضا إنشاء التميز التشغيل: إلحراز النتائجوف: إطار إصالحات عالوة على ذلك، و  .اإلدارية
والمعرفة ف: البرازيل، والصين،  دان الجنوب والتعاون الثالث:بين بلثالث مراتز محددة للتعاون 

ثيوبيا من أجل زيادة تعزيز األنشطة غير اإلقراضية داخل وعبر عدة أقاليم.  تمت متابعة اإلجراء وا 
  .بالتامل

، بما في ذلك ذات الصلةعب شُ ال قبلن مالقطرية  لفرقني واالستشاري إلى اتقيجب تقديم الدعم ال (ب )
دائرة وباإلضافة إلى الفرق التشغيلية من . ف: الهيتل الالمرتزي الجديد، ائرة إدارة البرام من خارج د
شعبة و ، شعبة خدمات اإلدارة المالية، تم تطبيق الالمرتزية على الخبراء التقنيين من إدارة البرامج

، واألسواق، دامالمست شعبة اإلنتاجو  ،االجتماع: الشمول، و والتمايز بين الجنسينالبيئة والمناخ، 
 قاسماإلقليمية من تيسير ت شبهيمّتن وجود هؤالء الموظفين ف: المراتز وف وس. والمؤسسات
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ات. ف: السياس نخراطاالسييّسر أيضا  من البلدان المقترضةالتقنيين  الموظفينقرب  زيادةو  .ةالمعرف
 .تمت متابعة اإلجراء بالتامل

 شغيليةه  التنُ التحسين رصد األداء وتعزيز من أجل ة مختارة تحسين دقة البيانات لمعايير استراتيجي -4

. يقر الصندوق ة لتوضيح اإلنجازات في مجال تغير المناخخصوصجمع المزيد من األدلة الم (أ )
بضرورة الترتيز بشتل أقوى على القضايا البيئية وأنه ينبغ: السع: إلى تحقيق قدر أتبر من 

. وسوف تتون تلك التربون( احتجازدر الطاقة البديلة، و نشطة التخفيف )مصاأل بالنسبةالتتامل 
استراتيجية وخطة عمل  اعتمادسيتم الجوانب محل ترتيز التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. و 

، من شأنهما ضمان أن أنشطة االستدامة البيئية، 2018بحلول نهاية عام  مناخالبيئة و جديدتين لل
 مة مع جميع االلتزامات الدولية الحالية.ئواتم ،بالمناخ وأنشطة التتيف والتخفيف المتعلقة

مناخ لقياس تتعلق بالالمؤشرات األساسية الجديدة مؤشرات  شملمن حيث جودة البيانات المحسنة، تو 
. وباإلضافة إلى ذلك، ومن أجل نظام إدارة النتائج التشغيليةمن قبل  متغيرات يتم تتبعها للمرة األولى

دلة عن فوائد وتحديات جهد تعميم قضايا المناخ، يتم إجراء تقييمات محددة لألثر جمع المزيد من األ
المرحلة الثانية من برنامج التأقلم الت: تدعمها  الفضائيةجغرافية تأخذ بعين االعتبار المعلومات ال

  .لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

المصارف ، و تنمية ف: الميدان االقتصاديمنظمة التعاون والوتعمل اإلدارة ف: الوقت الحاضر مع 
المخصص لتغير المناخ ، ونظام تتبع التمويل معالم ريولتتييف منهجية  اإلنمائية المتعددة األطراف

من أجل االستخدام ف: جميع استثمارات الصندوق،  لمصارف اإلنمائية المتعددة األطرافالتابع ل
خ بصورة دقيقة، ورصد امتثال الدول األعضاء ف: وذلك لقياس حجم االستثمارات المتعلقة بالمنا

 . اإلجراءات جاريةاللتزامات البيئية. لالصندوق 

في وتصميم المشروعات و  ،تضمين مقاييس األمن الغذائي في صياغة االستراتيجيات القطرية (ب )
حتى،  إن زيادة اإلنتاجية الزراعية والدخول ال تعن: دائما درجة أتبر من األمن الغذائ: أو. رصددها

وبما أنه ال يمتن أن يتون هناك أمن تغذوي بدون أمن غذائ:، فإن وهذا أهم، من األمن التغذوي. 
 .إلى أبعد من ذلك ذهب بهاوي ،الترتيز المتزايد على التغذية يستجيب لهذه التوصية

ن ينبغ: لالستراتيجيات القطرية، ورصد وتقييم المشروعات، وخطط تقييم األثر أن تشمل تفاصيل ع
 . يو األساليب واألدوات الت: سيتم استخدامها لتقييم أدائها من حيث األمن الغذائ: والتغذ

من أجل تتبع التحسينات ف: األمن الغذائ:، يستخدم إطار إدارة النتائج لفترة التجديد الحادي عشر 
التغذية  . وتستخدم مؤشرات األثر علىمقياس المعاناة من انعدام األمن الغذائ:لموارد الصندوق 

على مستوى المخرجات: عدد  – نظام إدارة النتائج واألثرالت: يوفرها على مستوى المشروعات 
( النسبة المئوية النساء األشخاص الذين قدم لهم الدعم لتحسين تغذيتهم؛ على مستوى النواتج: )عدد

( ع الغذائ: للنساءالحد األدنى من التنو النساء الالت: أبلغن عن تحسن جودة نظامهن الغذائ: )من 
ل يأخذ مؤشر بديهو  الحد األدنى من التنوع الغذائ: للنساءلتتبع النواتج التغذوية للمشروعات. و 

  تمؤشر على الحالة التغذوية ألفراد األسرة اآلخرين.نساء بعين االعتبار الضعف الغذائ: الخاص لل
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ناء التنفيذ، وذلك بفضل تضمين ف: مجال التغذية بشتل منهج: أثالمحرز التقدم  تتبعيتم اآلن 
 اتستعراضوال ،لإلشراف على المشروعات الحساسة للتغذية مؤسس:توجيه الاللتغذية ف: صنيف لت

 لتغذية.لمنتصف المدة لجميع المشروعات، بغض النظر عن حساسيتها 

دراج مؤشرات  ،دعم دمج الترتيز على التغذيةيتم  غذائ: الحد األدنى من التنوع ال مثل لتغذيةلوا 
الجنس والعمر. وهذا يجعل من الممتن نوع حسب  هاتحسين دقة البيانات وتصنيفمن خالل  ،للنساء
 .اإلجراءات جارية. أفراد األسر ضعفا شدبالنسبة أل اتأداء المشروع رصد

رات ، مع دعم تحسين القدتوريدلالمتعلقة بات االئتمانية متطلبافي اإلدارة المالية والتمايز أكبر  إتاحة -5
  الوطنية على المدى الطويل

تقديم دعم معزز بشأن التوريد استنادا إلى تقييمات المخاطر، وتعزيز قدرات المكاتب القطرية  (أ )
لقد تم تعزيز الهيتلية المؤسسية لإلشراف على التوريد  .والمراكز شبه اإلقليمية للصندوق

موظف: التوريد. وتل شعبة  من خالل إنشاء خمس وظائف جديدة لتبار 2018للمشروعات ف: عام 
إقليمية ف: دائرة إدارة البرامج لديها اآلن تبير موظف: توريد واحد، وسيتم تعيين مستشار توريد 

 . وسيتولى المستشار مسؤوليةوالنتائجشعبة سياسات العمليات ف: وقت الحق من السنة ف:  رئيس:
اإلصالحات  يعززتوجيه االستراتيج: و ال يقدمسوف اإلشراف على تبار موظف: التوريد اإلقليميين، و 

ف:  توريدعلى ال شرافدرجت وظائف اإلأُ . وف: سياق مبادرة الالمرتزية ف: الصندوق، ذات الصلة
)أي الموظفين الوطنيين الذين يعملون  لمحلل: العمليات القطريةائف العامة الجديدة الوظ اتفيوصت

 والمراتز شبه اإلقليمية المتاتب القطرية ف: المتاتب القطرية للصندوق( من أجل تعزيز قدرات
. وقد تم توسيع المبادئ التوجيهية الستعراضات التوريد لضمان اهتمام أتبر بتخفيف للصندوق

 نظام تتبع عدم االعتراضإطالق  2018مخاطر التوريد خالل تنفيذ المشروعات. ويتم ف: عام 
بشتل  هذا د للمشروعات، وسوف يخففالجديد إلدارة حاالت عدم االعتراض على عمليات التوري

مستمدة من استخدام أساليب مختلفة وغالبا يدوية لتسمية التبير من المخاطر )مثل فقدان البيانات( 
وسيتم  .وأرشفتها، فضال عن تبسيط عملية عدم االعتراض ،وتقديمها ،هااتإصدار تعيين و  ،وثائقال

مصمم خصيصا الحتياجات  2018عام وضع برنامج تدريب: جديد لإلشراف على التوريد ف: 
سيتم و أتاديمية العمليات. الت: تقدمها التدريبية الموظفين التشغيليين تجزء أساس: من الدورات 
وسيتضمن الترتيز على التقييم المسبق لمخاطر  ،تشغيل هذا البرنامج التدريب: على أساس مستمر

من  اتعو لمشر التوريد لشاريين ف: مجال التوريد. ويجري أيضا وضع برنامج لتقييم الخبراء االست
الذين يستعين بهم  توريد. وسيتفل هذا البرنامج أن يف: مستشارو ال2018المتوقع إطالقه ف: عام 

للصندوق  الصندوق باستمرار بمتطلبات المؤهالت والخبرة وأن يتونوا قادرين على تقديم خدمات جيدة
 تقييمعملية بعد إجراء  ييم المسبق لمخاطر التوريدخيارات تحسين التق استعراضتم يسومشروعاته. و 

لخبرات الصندوق ودروسه المستفادة، وأفضل ممارسات المؤسسات المالية الدولية ف: هذا المجال، 
  تمت متابعة اإلجراء بالتامل.. 2018وذلك ف: النصف الثان: من عام 

ماال من خالل دعم في شكل منحة من تعزيز اإلدارة المالية وقدرات التوريد للوكاالت المنفذة، احت (ب )
وسوف تمّتن المبادرات الت: نوقشت أعاله الصندوق من تقديم دعم معزز لبناء القدرات  الصندوق.
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برنامج ف: على المستوى القطري. وعالوة على ذلك، سيتم تحري تقديم برنامج تدريب: على غرار 
  .جراءات جاريةاإل .2018ف: وقت الحق من عام  الرصد والتقييم الريفيين

 2017 لعام تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقتعليقات مكتب التقييم المستقل على 

 الماض: عاملل تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقتعليقات متتب التقييم المستقل على تانت على وجه العموم،  -5
سليط الضوء على حقيقة أن الغرض تود اإلدارة تو . 2017لنتائج واألقسام المقدمة ف: تقرير عام بامحددة 

ف: حين و لنتائج الصندوق وأدائه. : ومؤسس: لو هو تقديم تحليل شم الفعالية اإلنمائية للصندوقمن تقرير 
 على عددقيود ال، فإنه ال يدخل بسبب مؤسس:مستوى الالنظرة عامة عن محرتات األداء على  وفرأنه ي

  .قطريةخصوصيات الالأو افظ اإلقليمية و التلمات، ف: تحليل مفصل للح

 2017 عامل تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقتعليقات متتب التقييم المستقل على ويرد أدناه رد اإلدارة على 
  :2018الت: تبقى مالئمة إلصدار عام 

شرحا للمنهجية المستخدمة للتحليل  لهذه السنة تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق سيشمل. منهجيةال (أ )
تعليق متتب التقييم المستقل على  بما يتماشى مع ،(التصنيفات فصلمثل ) يد المقدم ف: التقريرالجد

  .2017 عامل تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق

 ، سيتم توفير نظرة عامة2018 عامل تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق. ف: نظرة عامة عن الحافظة (ب )
  شاملة عن الحافظة الحالية الستثمارات الصندوق. إلعطاء القارئ معلومات أساسية وصورة

ذات  بلدان. سيتم تقديم مقارنة بين الفروق ف: أداء الالهشة وضاعتصنيف مؤشرات األداء حسب األ  (ج )
. تما سيتم توفير تحليل أتثر شموال 2018 عام والحافظة التلية ف: تقرير ،األوضاع الهشة

  .للمساهمات اإلقليمية ف: األداء العام

طار االنتقال، أجرت اإلدارة . تمويل المشتركلا (د ) ف: سياق التزامات التجديد الحادي عشر للموارد، وا 
للتمويل المشترك  وخطة عمل تحليال متعمقا للتمويل المشترك من أجل توفير مدخالت الستراتيجية

لى الحد الذي يتون فيه األمر و يتم وضعها حاليا.   نمائية للصندوقتقرير الفعالية اإل، سيشمل مالئماا 
 تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقللتمويل المشترك. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن  اعمقمت تحليال

  .غير مخصص الستخدامه توسيلة إلجراء تحليل شامل لهذه الموضوعات المحددة

 بعنوان محدد تم تضمين فصل، 2018لعام  تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقل بالنسبة. تغير المناخ (ه )
 حولتعليقات متتب التقييم المستقل . وسوف يتناول هذا الفصل " حول تغير المناختحت المجهر"

تأقلم لصالح برنامج البالمالحق المتعلقة تعد . و 2017ف: تقرير عام  الواردةتحليل تغير المناخ 
وسيتم تضمينها أيضا جزءا منتظما من تقرير الفعالية اإلنمائية،  أصحاب الحيازات الصغيرة زراعة
  .هذا العامإصدار ف: 

يسلط الضوء على للصندوق نمائية إلسيتم تضمين قسم ف: تقرير الفعالية ا قسم المضي قدما. (و )
المتتررة  عوامل المحرتةال لمعالجة مؤسس:مستوى الالجراءات المحددة الت: يتم اتخاذها على إلا
ئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم تقرير ر يشمل باإلضافة إلى ذلك، و داء الضعيف. ألل

 المقدمة منإجراءات المتابعة المحددة الت: تقوم بها اإلدارة للتعامل مع التوصيات  وتدابير اإلدارة
 ،والرصد والتقييم ،واالستهداف ،متتب التقييم المستقل حول الموضوعات المتتررة، مثل التعميم

 .وما إلى ذلك، اتعو وتصميم المشر 


