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 موجز تنفيذي
الت: تقوم بها  متابعةالاءات تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة إجر رصد ي -1

تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ  شملوي متتب التقييم المستقل ف: الصندوق. توصيات اإلدارة بشأن
، وهو األخير لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق، ما مجموعه 2019توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام 

من هذه التقييمات ه: للمتابعة التاريخية )استعراض الجولة  11و ؛ات التوصياتإجراءمن  187تقييما، و 31
 األخرى ه: تقييمات جديدة. 20الثانية( والـ 

 ه: تالتال:: 2019الرسائل الرئيسية المنبثقة عن تقرير عام  -2

ما زال استيعاب اإلدارة لتوصيات متتب التقييم المستقل ف:  .قوي للتوصياتالستيعاب الاستمرار ا (1)
ف: المائة من  55ف: المائة؛ مع إجراء متابعة تاملة لـ  97تفعا، إذ بلغ أتثر من الصندوق مر 

ولتن اإلدارة تود  1.جاريةأخرى ف: المائة  42 نسبة التوصيات، ف: حين ما زالت اإلجراءات بشأن
أن تؤتد على أن بعض التوصيات الت: تقدم بها متتب التقييم المستقل ف: الصندوق فيما يتعلق 

األنشطة غير اإلقراضية، ومواضيع التعميم، وتعبئة الموارد(  مثلمجاالت المواضيعية )ببعض ال
  تتطلب متابعة منتظمة وجارية، وبالتال: يمتن أال تصل إلى وضع المتابعة التاملة.

. على المستوى المؤسس:، يسر مواءمة بين التقييمات المؤسسية والتوجه االستراتيجي للصندوقال (2)
أن التوصيات الت: قدمها متتب التقييم المستقل ف: التقييمات المواضيعية المؤسسية  اإلدارة أن ترى

األخيرة الت: يشملها تقرير هذا العام تتماشى بشتل عام مع اإلصالحات واإلجراءات الت: تقوم بها 
فضال عن االتجاه االستراتيج:  2اإلدارة بالفعل لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق،

 ندوق للمض: قدما.للص

 مستوى الحافظة، تبقى التوصيات مركزة على إدارة المشروعات، واالستدامة، واالستهدافعلى  (3)
استنادا إلى تقييمات المشروعات الواردة ف: هذا التقرير والت: ُأغلقت ف: المتوسط قبل ثالث سنوات. 

وف: حين أن التوصيات  ات.ف: التقييم لقلق المستمريثير امجاال وتبقى األنشطة غير اإلقراضية 
مستوى الحافظة محددة السياق إلى حد تبير، تعتقد اإلدارة أن عددا من لها على  اإلجراءات المقابلةو 

للجهود المبذولة التزامات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق يوفر توجيهات تشغيلية واستراتيجية 
   .لمعالجة هذه القضايا المتتررة

محددة السياق إلى حد كبير، وتحد بالتالي من االستيعاب لى مستوى الحافظة التوصيات عتبقى  (4)
من  دروس موحدة الصالستخوف: حين بذلت اإلدارة جهدا تبيرا . واإلثراء المتبادل للدروس

منتجات التقييم الت: يمتن استخدامها من ثم لتوجيه اإلجراءات على مستوى الحافظة والمستوى 
متتب التقييم المستقل  مزيج منتجاتأيضا أن هناك بعض القيود التامنة ف: المؤسس:، فإنها تعتقد 

ف: الصندوق الت: تعيق االستيعاب، والتعلم، والعمل فيما يتعلق بتوصيات متتب التقييم المستقل ف: 
الصندوق. وف: هذا السياق، ترحب اإلدارة بالتوصيات المقترحة الستعراض األقران لوظيفة التقييم، 

                                                      

 ق بسبب التغييرات ف: السياق المؤسس: والسياق القطري.ف: المائة المتبقية ال تنطب 3نسبة الـ  1
 . GC 41/L.3/Rev.1انظر الوثيقة  2
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ا تلك المتعلقة بإعداد عدد أقل من تقييمات المشروعات القائمة بذاتها، والمزيد من التقييمات وال سيم
مع تعزيز إطار التقييم الذات: . و ية مماثلةإنمائهج تنطوي على نُ المواضيعية للمشروعات الت: 

متانية الموجه نحو المساءلة لممتن ، من امستقل ف: المستقبلالتقييم ال اتمزيج منتج تجديد، وا 
أن يبتعد عن أسلوب اإلبالغ  رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةلتقرير 

  الدقيق نحو نهج أتثر استراتيجية.
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 2019لعام  تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

  مقدمةال 
 ،صندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةس عشر من تقرير رئيس الداسهذا هو اإلصدار ال -1

التوصيات  ةبعاتواألخير لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق. وف: هذا التقرير، تقوم اإلدارة باإلبالغ عن م
 .يجريها متتب التقييم المستقل ف: الصندوقمختارة المنبثقة عن تقييمات 

يذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة إلى مجلدين. ويوفر المجلد ينقسم تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنف -2
مستمدة من ، وتوليفة للنتائج الناشئة والمواضيع المتتررة الإجراءات المتابعةعرضا عاما لوضع األول 

جراءات دية و افر إتوصيات  (تضميمة )المرفق يسرد المجلد الثان:و ت: يشملها التقرير. ال التقييمات  متابعةالا 
 وصيات.من تلك التالمتخذة استجابة لتل توصية  حددةالم

على التقرير تأداة القسم ثانيا يرتز  ته، بينماومنهجي نظرة عامة على أهداف التقرير القسم أواليوفر  -3
جمل تغطية التقييمات الت: يشملها هذا اإلصدار من التقرير والوضع اإلجمال: لتنفيذ للمساءلة. وهو يُ 

هذا القسم على وجه الخصوص  لق:. ويلتقريرعد التعلم لعلى بُ  القسم ثالثاويرتز . تقلتوصيات التقييم المس
الضوء على االتجاهات المواضيعية الناشئة عن التقييمات على المستوى المؤسس: ومستوى الحافظة، ويوفر 

 ت التقرير.استنتاجا القسم رابعاويعرض يتم اتخاذها ف: تلك المجاالت.  اإلجراءات الت:نظرة عامة عن 

 والمنهجية هدافاأل - والأ
 األهداف - ألف

 :  همايعتبر التقرير أداة هامة ضمن هيتلية التقييم الذات:، وله هدفان رئيسيان  -4

لجنة التقييم موحد إلى البالغ اإلو  صارمة مع الفرق ذات الصلةال متابعةالمن خالل  تعزيز المساءلة (1)
 ؛ التقييم المستقلتوصيات استجابة لوالمجلس التنفيذي بشأن إجراءات اإلدارة 

عن طريق تحديد القضايا المتتررة على مستوى الحافظة والمستوى المؤسس: الت:  التعلماستيعاب  (2)
    تتطلب اهتماما مستهدفا من اإلدارة من أجل تعزيز الفعالية اإلنمائية.

 منهجيةال - باء

، توصيات التقييم سنوات السابقة، ويحلل طبيعةإلى حد تبير نفس الشتل تما ف: ال 2019عام بع تقرير يت   -5
ويمتن إيجاد وصف مفصل عن المنهجية المستخدمة ف:  .تهااإلقليم:، ومدى متابع ها، وتوزيعاهاومستو 

ف: الملحق األول. وبما أن هذا هو التقرير األخير لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق، وبما  إعداد التقرير
التقييم المستقل ف: الصندوق بأنه ينبغ: على اإلدارة السع: لتعزيز الدروس  يتماشى مع تعليق متتب

 :المستفادة من التقرير، يحتوي هذا التقرير على التحليالت اإلضافية التالية



EB 2019/127/R.16  

2 

  :4والمستوى المؤسس:؛ 3على مستوى الحافظة،مصنف تحليل مواضيع 

  من أوضاع  /ال تعان:الت: تعان: البلدانبحسب تحليل لالتجاهات المواضيعية بحسب اإلقليم، و
 ، وبحسب مواضيع دورة التجديد العاشر لموارد الصندوق.هشة

 ساءلةمتعزيز ال – اثاني
 وتصنيف التوصيات اتتغطية التقييم – ألف

ات إجراءمن  187توصيات إلى  105مع تفتيك )تقييمًا  31 همجموعما  2019يغط : تقرير عام  -6
منها تقييمات جديدة تم  20 بشتل مشترك؛ تانت اختيارهابالتقييم المستقل اإلدارة ومتتب  قامت( 5التوصيات

إصدارات  األخرى ف: 11التوصيات الـ ، ف: حين تم تغطية 2018أو عام  2017االنتهاء منها ف: عام 
 .)أي متابعة تاريخية( سابقة من التقرير

توزع  ات التوصياتإجراءمن  114 عدد 2019الت: يشملها تقرير عام  20الـ  الجديدة يترتب على التقييمات -7
 تما يل::

 1الجدول 

 *من المتابعة : الجولة األولى2019تقرير عام 
 إجراءات توصيات التقييم 2019تقييمات جديدة 

 نوع التقييم مستوى التقييم

تقييم 
 مؤسس:

تقييم 
 ةاستراتيجي

امج نوبر 
 ينقطري

تقرير 
 ةتوليف

 تقييمية
 تقييم أثر

تقييم 
أداء 
 مشروع

 المجموع

        مستوى الحافظة

تقييمات أداء  3تقييم الستراتيجية وبرنامج قطريين +  1 آسيا والمحيط الهادي
 17 12 - - 5 - مشروعات

تقييمات أداء  2تقييمات استراتيجيات وبرامج قطرية +  2 أفريقيا الشرقية والجنوبية
 20 8 - - 12 - مشروعات

تقييمات أداء  2تقييم الستراتيجية وبرنامج قطريين +  1 أمريتا الالتينية والتاريب:
 15 10 - - 5 - مشروعات

 16 11 5 - - - تقييمات أداء مشروعات 2تقييم أثر +  1 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

تقييمات أداء  3تقييم الستراتيجية وبرنامج قطريين +  1 أفريقيا الغربية والوسطى
 28 16 - - 12 - مشروعات

 96 57 5 - 34 - 18 المجموع الفرعي 

        المستوى المؤسسي

بناء الشراتات من أجل تعزيز الفعالية 
 10 - - 10 - - تقرير توليفة تقييمية 1استعراض للخبرات والنتائج  –اإلنمائية 

                                                      

 يشمل مستوى الحافظة مستوى البرنامج القطري والمشروعات. 3
ت ف: اإلصدارات السابقة، تم عرض تحليل مواضيع: موحد؛ غير أن هذا النهج يمتن أن يشوه النواتج، بالنظر إلى أن جميع التقييما 4

 المؤسسية تتعامل مع مواضيع معينة.
 تفتك اإلدارة تل توصية لتتمتن من ثم من متابعة اإلجراءات الفرعية المحددة ضمن تل توصية. 5
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 على المستوى القطري

 8 - - - - 8 تقييم مؤسس: 1 الهيتلية المالية للصندوق

 18 - - 10 - 8 2 فرعيالمجموع ال 

 114 57 5 10 34 8 20 المجموع 

 .ف: الملحق الثان: من أجل توزيع مفصل 2انظر الجدول * 

وافقت اإلدارة على اتخاذ إجراء  التوصيات الت: عن سوىبلغ التقرير يتعل ق بالمتابعة التاريخية، ال يفيما  -8
توصية  73ف: هذه الفئة، تم إدراج  11ـ ال تقييماتلا منو . لم يتم بعد إجراء متابعة تاملة لها ولتنبشأنها 
  أدناه:  2، تما هو مبين ف: الجدول ف: هذا التقرير معلقة

 2الجدول 
 *: المتابعة التاريخية2019تقرير عام 

 إجراءات توصيات التقييم  
 

 مستوى التقييم
 نوع التقييم

تقييم 
 مؤسس:

تقييم 
استراتيجية 
وبرنامج 
 المجموع قطريين

     توى الحافظةمس

 5 5 - تقييمات استراتيجيات وبرامج قطرية 2 آسيا والمحيط الهادي

 2 2 - تقييم استراتيجية وبرنامج قطريين 1 أفريقيا الشرقية والجنوبية

 5 5 - تقييم استراتيجية وبرنامج قطريين 1 أمريتا الالتينية والتاريب:

 44 44 - يات وبرامج قطريةتقييمات استراتيج 3 أفريقيا الغربية والوسطى

 56 56 - 7 المجموع الفرعي

     المستوى المؤسسي

انخراط الصندوق ف: البلدان المتأثرة بالنزاع والت: تعان: من 
 4 - 4 تقييم مؤسس: 1 أوضاع هشة

 6 - 6 تقييم مؤسس: 1 سياسة اإلشراف ودعم التنفيذ ف: الصندوق

 3 - 3 تقييم مؤسس: 1 ف: الصندوقنظام تخصيص الموارد على أساس األداء 

 4 - 4 تقييم مؤسس: 1 تجديدات موارد الصندوق

 17  17 4 المجموع الفرعي

 73 56 17 11 المجموع

 ف: الملحق الثان: من أجل توزيع مفصل. 2* انظر الجدول 

ض اإلجمال: )الت: تنعتس ف: االنخفا ف: حين تقدر اإلدارة جهود متتب التقييم المستقل لتبسيط توصياته -9
لفت تأن (، تود اإلدارة 6لعدد التوصيات/اإلجراءات ف: هذا التقرير مقارنة مع عددها ف: العام الماض:

ما زال مرتفعا. وترى اإلدارة، بما  تقرير التوليفة التقييمية االنتباه إلى حقيقة أن عدد اإلجراءات المدرجة ف:
إعادة النظر  ا يبررهناك مأن تتب التقييم المستقل، يتماشى مع نتائج استعراض األقران لمزيج منتجات م

 التوصيات ف: منتج التعلم هذا بالذات.  استمرار أهمية مسألةف: 

                                                      

 إجراًء. 212تقييما يترتب عليها  24: ما مجموعه  62018
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 تبر من التقييمات على مستوى المشروعاتبالنظر إلى العدد األ .وطبيعة التوصيات مستوى المتابعة -11
: المائة من التوصيات على المستوى ف 75 عيين، تم تلعاما ايشملها تقرير هذالت:  المستوى القطريو 

إلى ف: المائة  9لصندوق، وإلى ا تحديدا التوصيات موجهة ف: المائة من 60وضمن هذا العدد، القطري. 
إلى أن جميع التوصيات اإلشارة من المهم أيضا و  مشروعات إفرادية.إلى ف: المائة  6، ولسلطات الحتوميةا

هة المحددة الت: توجه إليها، تتم متابعتها من قبل تل من الحافظة، بغض النظر عن الجعلى مستوى 
الصندوق والحتومة ذات الصلة من خالل الصياغة المشترتة لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية 

 التنفيذ. دعم اإلشراف و والمشروعات الجديدة، ومن خالل 

علق بنهج أو مسار عمل مقترح. ه: استراتيجية بطبيعتها وتت ف: المائة من التوصيات 54بشتل إجمال:،  -11
إجراءات متابعة محددة متعلقة، ف: معظم  بطبيعتها وتدعو إلى شغيليةف: المائة أخرى ت 40ونسبة 

الحاالت، بإدارة المشروعات، وبناء القدرات، وقياس النتائج، ونظم الرصد والتقييم على المستوى القطري 
لمتبقية فه: على المستوى السياسات:؛ وهذه التوصيات ف: المائة ا 6ومستوى المشروعات. أما نسبة الـ 

التقييمات المؤسسية بشأن تجديدات الموارد، ونظام تخصيص الموارد على أساس  مستمدة بشتل رئيس: من
 .ةاتيتغييرات السياسالعامل مع توتاألداء، والهيتلية المالية، 

 

 3الجدول 
 المحدد وطبيعة التوصية: عدد التوصيات بحسب نوع المستوى 2019تقرير عام 

   طبيعة التوصية 

النسبة  المجموع استراتيجية سياساتية تشغيلية 
 المئوية

      المستوى المؤسسي

 %25 46 22 11 13 المستوى المؤسسي

  25 6 11 8 تقييم مؤسس:

  7 5 - 2 تقييم استراتيجية وبرنامج قطريين

  10 7 - 3 تقرير توليفة تقييمية

  4 4 - - مشروع تقييم أداء

      مستوى الحافظة

 %60 112 71  41 المستوى القطري

  72 49 - 23 تقييم استراتيجية وبرنامج قطريين

  5 2 - 3 تقييم أثر

  35 20 - 15 تقييم أداء مشروع

 %9 17 7  10 السلطات الحكومية

  10 4 - 6 تقييم استراتيجية وبرنامج قطريين

  7 3 - 4 تقييم أداء مشروع

 %6 12 1  11 المشروعات

  1 - - 1 تقييم استراتيجية وبرنامج قطريين

  11 1 - 10 تقييم أداء مشروع
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  187 101 11 75 وعمالمج

% 40% 6% 54%   

 متابعةوضع التنفيذ: مدى ال -باء 
يتجلى ذلك ف: حقيقة ن التقييمات المستقلة. و عة نبثقبتنفيذ التوصيات الم قوةتما ف: الماض:، تلتزم اإلدارة ب -12

 "التاملبمتابعة "فئت: عتس تل من وت. جري متابعتهاتتامل أو بالتابع تالتوصيات تلك ف: المائة من  97أن 
ات يلزم المزيد من الوقت للتنفيذ التامل للتوصي الفارق ببساطة هو أنهو واضحة؛ و إجراءات جوهرية  "ةير جا"و

 . "ةير "جا ف: فئة

التوصيات الت: قدمها متتب التقييم المستقل ف: بعض المجاالت  ء على حقيقة أنتود اإلدارة تسليط الضو و  -13
)مثل األنشطة غير اإلقراضية، ومواضيع التعميم، وتعبئة الموارد( تتطلب متابعة منتظمة وجارية. وعلى 

وف: حين انعتست هذه  7ف: المائة من التوصيات الجارية. 40مستوى الحافظة، تمثل هذه المجاالت 
المصممة إال أن اإلجراءات ، ناصر ف: تصاميم برامج الفرص االستراتيجية القطرية/المشروعات الجديدةالع

 وينعتس ذلك أيضاإلى وضع المتابعة التاملة. ستبقى جارية وقد ال تؤدي بالضرورة  لتنفيذ هذه التوصيات
 لمستوى المؤسس:.ف: النسبة األتبر نسبيا لإلجراءات الجارية على مستوى الحافظة منها على ا

ف: المائة  53، 2019الجديدة المدرجة ف: تقرير عام  20المرتبطة بالتقييمات الـ  114بالنسبة لإلجراءات الـ  -14
ف: المائة غير منطبقة، تما هو مبين ف:  3ف: المائة ما زالت جارية، و 44منها تمت متابعتها بالتامل، و

 أدناه. 4الجدول 

 4الجدول 
 *(من المتابعة ع تنفيذ توصيات التقييم بحسب نوع التقييم )الجولة األولى: وض2019تقرير عام 

 

 المجموع غير منطبقة جارية متابعة تاملة

 18 2 6 10 المستوى المؤسسي

 56% 33% 11%  

 8 1 3 4 ؤسس:متقييم 

 10 1 3 6 تقرير توليفة تقييمية

 96 3 44 49 مستوى الحافظة

 52% 46% 2%  

 34  17 17 جية وبرنامج قطريينتقييم استراتي

 5 1 2 2 تقييم أثر

 57 2 25 30 تقييم أداء مشروع

 114 5 50 59 المجموع

 53% 44% 3%  

 ف: الملحق الخامس من أجل توزيع مفصل. 3انظر الجدول *

                                                      

 .ف: الملحق الرابع 2انظر الجدول  7
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متابعة تل توصية ف: المجلد الثان: من تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ سرد مفصل لباإلضافة إلى  -15
لتوصيات على المستوى القطري/مستوى متابعة اأمثلة عدد من رد أدناه يوصيات التقييم وتدابير اإلدارة، ت

 المشروعات. 

أوصى تقييم االستراتيجية والبرنامج القطريين للتاميرون باتخاذ  التوصيات التي ُأجريت لها متابعة كاملة. -16
ي نت اإلدارة استشاريا عن، واإلشراف. واستجابة لذلك، إجراءات محددة لتعزيز قدرات التنفيذ، وعمليات التعيي

للمشارتة ف: عملية التعيين لضمان الشفافية. وعالوة على ذلك، ومن جانب الحتومة، أنشأ رئيس الوزراء 
شراف رفيعة المستوى لتنفيذ استراتيجية تنمية القطاع الريف: توسيلة  تحت إشرافه المباشر لجنة توجيه وا 

الجديد للتاميرون. برنامج الفرص االستراتيجية القطرية  ق. وقد انعتست هذه العناصر ف:لضمان إشراف أوث
مشروع دعم التنمية ف: تقييم مشروع بشأن التغذية واإلصحاح، أبرم  بناء على توصية منوف: مدغشقر، و 

دة التدخالت المتعلقة لقيا متتب الوطن: للتغذيةاتفاقية شراتة مع ال المرحلة الثانية -إقليم: ميناب: وميالت: 
هناك محادثات جارية مع المتتب القطري بالتربية التغذوية ف: اإلقليمين المستهدفين. وباإلضافة إلى ذلك، 

ف: مدغشقر بهدف إنشاء فرص شراتات لالستثمارات ف: مجال اإلصحاح.  منظمة األمم المتحدة للطفولةل
، المرحلة الثانية -تنمية ف: إقليم: ميناب: وميالت: مشروع دعم الوأخيرا، وخالل استعراض منتصف المدة ل
، سيتم إدراج االستثمار المباشر ف: مياه الشرب واإلصحاح 2019الذي سيجرى ف: ديسمبر/تانون األول 

 .ف: جداول تتاليف المشروع

 لمتابعةبدأت ا الت:، و حاليا قيد التنفيذ ال تزالتشمل هذه التوصيات اإلجراءات الت:  التوصيات الجارية. -17
، أوصى متتب التقييم المستقل بأن تعمل اإلدارة بوديامتين لامج القطرينوالبر  ةاالستراتيجي تقييمف: و بشأنها. 

والشرتاء اإلنمائيين اآلخرين من أجل تعبئة االستثمارات ف: زراعة أصحاب الحيازات  مع الحتومة،
الحتومة والشرتاء اإلنمائيين الرئيسيين لدعم الصغيرة. ومتابعة لتلك التوصية، يقوم الصندوق بالتنسيق مع 

وقد عمل البرنامج القطري للصندوق على تطوير الوزارات الحتومية ف: معالجة أولويات البرنامج.  جهود
، الوتالة الفرنسية للتنميةتفاهم(، و ال)تم التوقيع على مذترة  الوتالة األمريتية للتنمية الدوليةشراتات مع 

الذي ُأدخل ف:  ،برامج:النهج ويرتز ال)مسودة مذترة التفاهم قيد االستعراض(.  لمان:مصرف التنمية األو 
، على دمج أنشطة مجموعة من األصول المستدامة لألسواق الزراعية، واألعمال، والتجارةتصميم مبادرة 

م هذه، ة. وينبغ: أن تؤدي مذترات التفاهوالتخطيط المشترت شرافعمليات اإلالشرتاء اإلنمائيين حول 
تعبئة الموارد ف: المجاالت المحددة ذات األولوية ف: غضون واالنخراط السياسات: المرتبط بها إلى تعزيز 

  العام أو العامين القادمين.

ة، ثالث منها منبثقة عن نطبقمصنفة على أنها غير متوصيات  من أصل ست. صيات غير المنطبقةالتو  -18
من تلك التقييمات تتعلق بمشروعات ف: ليسوتو وجورجيا، تقييمات على مستوى المشروعات. واثنتان 

وتوص: بإجراءات محددة تتصل بمشروعات التمويل الريف:. وف: تلتا الحالتين، ال يقوم الصندوق حاليا 
تخاذ إجراءات بشأن تلك التوصيات المحددة. أما التوصيات األخرى ابدعم قطاع التمويل، وبالتال: ال يمتنه 

والتوصية المقدمة  يجري حاليا اتخاذ إجراءات بشأنها.التقييمات وذات الطبيعة األشمل، ف المنبثقة عن تلك
ف: التقييم الثالث على مستوى المشروعات موجهة إلى متتب التقييم المستقل وال تنطبق على اإلدارة. ومن 

النخراط قييم المؤسس: بين التوصيات الثالث المتبقية المصنفة على أنها غير منطبقة، واحدة منبثقة عن الت
. ةاشهشالت: تعان: من أتثر األوضاع  لبلدانتم اقتراح الالمرتزية ف: ا، حيث ف: الدول الهشةالصندوق 
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، لم تعد هذه التوصية نموذج المرتزولتن ف: ضوء الالمرتزية االستراتيجية للصندوق الت: تستند إلى 
وتتصل بهيتل الحوتمة للصندوق : للهيتلية المالية منطبقة. والتوصية الثانية منبثقة عن التقييم المؤسس

عرض بالتال: على الهيئات الرئاسية بدال من اإلدارة للنظر فيها. والتوصية للجنة مراجعة الحسابات؛ وتُ 
موجهة إلى متتب التقييم المستقل، وبالتال: ال األخيرة المنبثقة عن تقرير التوليفة التقييمية بشأن الشراتات 

   اإلدارة تذلك.تنطبق على 

الت: يغطيها هذا التقرير هو أتبر مما تان التاريخية  المعلقة للمتابعة. عدد التوصيات تابعة التاريخيةالم -19
 تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطريةعليه ف: السنوات السابقة. ويعود هذا ف: المقام األول إلى إدراج 

تابعة التاريخية، نظرا إلى أن تال منهما يضم عددا تبيرا من لغامبيا وجمهورية التونغو الديمقراطية للم
على التوال:(. وعند صدور تقرير العام الماض:، تانت حافظة جمهورية  19و 17علقة )مالتوصيات ال

تم رفع  ،منذ ذلك الحينو  معلقة.معل قة، وبالتال: تم تصنيف تلك التوصيات على أنها التونغو الديمقراطية 
م اإلدارة بالعمل مع الحتومة بشأن القضايا العالقة، بما ف: ذلك التوصيات. وف: هذا السياق، ، وتقو التعليق

، تما 2018ف: البلد ف: عام  ظمة اآلنتمنالت: أصبحت حافظة لل ةمشترتال اتستعراضاالأول تم إجراء 
 أوصى بذلك متتب التقييم المستقل.

 5الجدول 
 التاريخية( متابعةالييم بحسب نوع التقييم )وضع تنفيذ توصيات التق: 2019تقرير عام 

 المجموع غير منطبقة جارية متابعة تليا المتابعة التاريخية

 17 1 5 11 التقييمات المؤسسية

 (%65) (%29) (%6)  

 4 1  3 انخراط الصندوق ف: البلدان المتأثرة بالنزاع والت: تعان: من أوضاع هشة

 6  2 4 لصندوقسياسة اإلشراف ودعم التنفيذ ف: ا

 3  1 2 نظام تخصيص الموارد على أساس األداء ف: الصندوق

 4  2 2 تجديدات موارد الصندوق

 56 24  32 تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية -الحافظة 

 (%57)  (%43)  

 2  1 1 إثيوبيا

 8  6 2 نيجيريا

 17  6 11 غامبيا

 5  3 2 نيتاراغوا

 3   3 الهند

 2  2  لفلبينا

 19  6 13 جمهورية التونغو الديمقراطية

 73 1 29 43 المجموع

 

وتعليقات  2018التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  المنبثقة عن لتوصياتا متابعة -21
هف: العام الماض:، . 2018مكتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام  لتقرير ا وج 

بعد تصنيفها، استجابت و  .إلدارةا إلىة شاملخمس توصيات  السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق
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بالتامل،  خمس توصيات . ومن بين هذه التوصيات، نفذتإجراءات مقترحة ستإلى ما مجموعه اإلدارة 
 . جارية ما زالت ثالثو 

التقرير السنوي ب الخاصددة وموضوع التعلم شامل لمتابعة التوصيات المح عرض سداسالملحق اليرد ف:  -21
وتعليقات متتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية ، 2018ام لع عن نتائج وأثر عمليات الصندوق

 .2018للصندوق لعام 

 استيعاب التعلم –ثالثا 

على المستوى المؤسسي المتكررة  مواضيعال معالجةتحديد و : مجاالت التركيز - ألف
 مستوى الحافظةو 

 المستوى المؤسسي

على المستوى المؤسس:، ترتز معظم التقييمات )تقارير التوليفات التقييمية، والتقييمات المؤسسية( على  -22
، وتجديدات مواضيع محددة )مثال تقييمات الهيتلية المالية، ونظام تخصيص الموارد على أساس األداء

على الجانب المؤسس:، وبالنظر إلى الطبيعة  يع التقييماتجم (. ويسر اإلدارة أن تشير إلى أنالموارد
االستراتيجية للمواضيع الت: تغطيها التقييمات المواضيعية الجديدة والتاريخية المدرجة ف: تقرير هذا العام، 

ت مع التزامات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وأنها متوائمة مع رتائز نموذج وترابط عالجتقد 
 6التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، ومع االتجاه االستراتيج: للصندوق. ويوفر الجدول  فترة عمل

 أدناه المزيد من التفاصيل.

 6جدول ال
التجديد  نموذج عمل فترة المتطابقة مع مواضيع التوصيات على المستوى المؤسسي: 2019ير عام تقر 

 الحادي عشر لموارد الصندوق
تجديد الحادي رتائز نموذج عمل فترة ال

 النسبة المئوية المجموع العدد موضوع التقييم عشر لموارد الصندوق

 34% 12 5 تجديدات الموارد تعبئة الموارد -1

     1 القطاع الخاص  

     4 الهيتلية المالية  

     2  الحوتمة  

 %9 3 3 نظام تخصيص الموارد على أساس األداء تخصيص الموارد -2

 %43 15 4 الشراتات الموارداستخدام  -3

    1 األنشطة غير اإلقراضية 

    1 تصميم وصياغة المشروعات 

    1 برامج الفرص االستراتيجية القطرية 

    7 اإلشراف 

     1 الالمرتزية  

 %14 5 5 قياس النتائج، والرصد والتقييم تحويل الموارد إلى نتائج إنمائية -4

 %100 35     المجموع 
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بها، وه: منخرطة ف:  المرتبطةقد قدمت اإلدارة مخرجات إلى المجلس التنفيذي بما يتماشى مع االلتزامات ل -23

مناقشات جارية مع المجلس التنفيذي بشأن الهيتلية المالية الت: تشمل جوانب من نظام التخصيص، وعملية 
تحقيق من حيث إيجاب: تناضح نزول:  رأثمن المتوقع أن يتون لهذه التغييرات تجديد الموارد، والحوتمة. و 

 قدر أتبر من التفاءة والفعالية على المستويين المؤسس: والتشغيل:.

على المستوى المؤسس:. وبفضل طرح إطار الفعالية اإلنمائية،  رصد النتائج تتوصية شاملةتعزيز برز لقد  -24
نظام إدارة ل نجازاالشراف واإلو  ميمالتصوحدة خت اإلدارة ثقافة النتائج ف: المؤسسة. فقد طرحت بنجاح رس  

بأحد التزامات فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، ومنهجت رصد دورة  ، إيفاءً النتائج التشغيلية
بيانات الالمشروعات. ويسمح النظام لإلدارة اآلن بعقد مناقشات منتظمة حول األداء اإلقليم: استنادا إلى 

 تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق. وينعتس استخدام هذه البيانات ف: الحقيق: ف: الوقت الت: يتتبعها النظام
، الذي يستخدم بيانات المشروعات ف: الوقت الحقيق: إلبالغ المجلس التنفيذي عن التقدم 2019لعام 

 .لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق المحرز قياسا بإطار إدارة النتائج

ومتابعة لإلجراءات المحددة ف: خطة عمل الشفافية، طورت اإلدارة لوحتين داخلية  وباإلضافة إلى ذلك، -25
يمتن استخدام هذه . و مؤشرات تشغيلية ومؤسسية يمتن استخدامها لتتبع التقدم المحرز انتعرضوخارجية 
 . لى األدلةإ مستندةالقرار ال صنععملية  تيس رلتوفير صورة موحدة  فيما بعد األدوات

 افظةمستوى الح

يتابع تل إصدار من التقرير التقييمات الت: تم اختيارها باالتفاق بين اإلدارة ومتتب التقييم المستقل لسنة  -26
ستعراض يعتس حتما الحافظة الت: يجري تقييمها ف: فترة االمعينة. وبالتال:، فإن التحليل المقدم ف: التقرير 

مشروعات الت: ترتز على التمويل الريف: وتنمية عددا أتبر من تقييمات ال 2019تلك. ويشمل تقرير عام 
المصنفة تتمويل ريف:  سالسل القيمة. وتنتيجة لذلك، هناك توصيات إفرادية أتثر ضمن المجاالت التقنية

أن هذا قد يظهر أنه تم (، والت: استمدت من تقييمات أداء المشروعات. وف: حين 6(، وسالسل قيمة )7)
المواضيع لتقييمها من قبل متتب التقييم المستقل ف: السنوات األخيرة  اختيار مشروعات أتثر عن هذه

استنادا إلى إطار االنتقائية للمتتب )أي أنه قد يتون تم اختيار المزيد من مشروعات سالسل القيمة لت: 
الذي استتمل المناصرة للفقراء تنمية سالسل القيمة  انخراط الصندوق ف: تغذي التقييم المؤسس: بشأن

هذا ليس مؤشرا تم اختيار مشروعات أتثر ذات ترتيز على هذه المجاالت المواضيعية، فإن و خرا(، مؤ 
ف:  مشروعاته: أضعف أداء من أنواع أخرى من ال مشروعاتبالضرورة على أن هذه األنواع من ال

 الحافظة.

ت: يشملها تقرير عام المنبثقة عن التقييمات على مستوى الحافظة ال 152الـ  التوصيات إجراءات تم تصنيف -27
 تما يظهر ف: الجدول أدناه. 8،ةعريضمواضيعية  مجموعاتإلى  2019

 7الجدول 
 ةعريضمواضيعية  مجموعات: التقييمات على مستوى الحافظة المصنفة ضمن 2019تقرير عام 

                                                      

 ا هذه المجموعات ف: الملحق الثالث.الت: تتضمنه 32ترد قائمة بالمواضيع الفرعية الـ  8
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 النسبة المئوية المجموع المجال المواضيع:

 %20 30 االستهداف والتمايز بين الجنسين

 %24 37 التقنية )إدارة الموارد الطبيعية، والقطاع الخاص، الخ.( المجاالت

 %21 32 إدارة المشروعات )الرصد والتقييم، الخ.(

دارة المعرفة(  %16 24 األنشطة غير اإلقراضية )الشراتات، واالنخراط السياسات:، وا 

 %17 26 يجية القطرية، الخ.(المواضيع الشاملة )المنح، والتصميم، واالستدامة، وبرامج الفرص االسترات

 %2 3 المواضيع المؤسسية )الالمرتزية، والموارد البشرية(

 %100 152 المجموع

 

من أجل  هشة أوضاعووجود أو عدم وجود  ،وتصنيف الدخلقليم، حسب اإلبالتحليل  صيلفت إضافةً  تمتما  -28
وقد برزت على أداء الحافظة.  ي قيود شاملة تامنة محتملةأفضل ألالسماح لإلدارة بالتوصل إلى فهم 

 الدروس التالية من هذا التحليل المفصل: 

ف: حين تثم ن اإلدارة الجهود الت: بذلها متتب التقييم المستقل ف: إجراء مجموعة واسعة من  (1)
الستيعاب  هناك نقطة زمنية مثلى التقييمات، فإنها تعتقد، وال سيما على مستوى الحافظة، أن

تاحة الفرصة 9الوقت الفاصليحد المشروعات، . وعلى مستوى الدروس  بين إغالق المشروع وا 
تقدم معظم التقييمات على مستوى الدروس الت: يمتن تعلمها من تلك التقييمات. و  منلتقييم ل

وبالتال: فه: ذات صلة فقط بالمشروعات  ،بعينها اتلمشروع محددةحتما توصيات  اتالمشروع
. وف: بعض الحاالت، تتون مشروعات المتابعة السياق الوطن: ذلكالموضوع ف:  ذلكالت: تتناول 

)على سبيل المثال،  من التقييماتفيه بحلول الوقت الذي يتم االنتهاء قد قطعت شوطا طويال 
(، الديمقراطية الشعبية الو جمهورية المشروع المشترك بين الصندوق ومصرف التنمية اآلسيوي ف:

لصندوق قد حول ترتيزه بعيدا عن تلك المجاالت المواضيعية وف: حاالت أخرى، يمتن أن يتون ا
ف: البرامج القطرية موضع البحث )على سبيل المثال، ال يقوم الصندوق حاليا بدعم قطاع التمويل 

الفائدة من  جاهدة لتحقيق أقصى قدر من الريف: ف: ليسوتو أو جورجيا(. وف: حين أن اإلدارة تسعى
وعات تلك من خالل اإلثراء المتبادل، إال أنه من المهم اإلشارة إلى أن التقييمات على مستوى المشر 

التحليالت، والنتائج، والتوصيات المنبثقة عن التقييمات على مستوى المشروعات ه: إلى حد تبير 
 . متاحة التقييمات تصبح فيهبحلول الوقت الذي محددة السياق، ويمتن أال تتون مالئمة 

منفذ للمشروعات التي يدعمها الصندوق، فإن إحساسها بالملكية والتزامها ن الحكومات هي البما أ (2)
، تما تم توضيحه أيضا ف: تقرير هما بين أهم عوامل النجاح من حيث تحقيق النتائج واستدامتها

. وبموجب التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، التزمت 2019الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام 
 تتثيف استقطابوتصميم مشروعات أتبر وأقل، و  لمزيد من التمويل المشترك المحل:،اإلدارة بتعبئة ا

االستثمارات ف: التنمية الريفية على المستوى الوطن:. وباستخدام هذا النهج، تعتقد اإلدارة أنه يمتن 
، ندوقشر لموارد الصاالتجديد العتعزيز الملتية وااللتزام الوطنيين. وفضال عن ذلك، وعلى مدى فترة 

                                                      

صدار التقييم المقابل. انظر الملحق الرابع. 9  هناك متوسط وقت فاصل يزيد عن السنتين بين إغالق المشروع وا 
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وجدت التقييمات أن القرب من البلدان المقترضة قد مت ن الصندوق من زيادة حضوره، واالنخراط ف: 
النقاشات السياساتية، وتوفير الدعم للتغلب على االختناقات خالل التنفيذ وتقديم التوجيه ف: الوقت 

دراتا منه لذلك، قا طابع بإضفاء م الصندوق المناسب بشأن القضايا المتعلقة بإدارة المشروعات. وا 
ب أوثق واستجابة أتبر ار تقامن أجل  للمراتزنيين ف: هيتل تقالالمرتزية على موظفيه التشغيليين وال

بالفعل، إال أنه من المتوقع أن يتضح  ظهريلى الرغم من أن التقدم قد بدأ وع .على المستوى الوطن:
 .لتجديد الحادي عشر لموارد الصندوقاف: ظل  ج والنتائجتاو األثر األوسع لالمرتزية على الن

التجديد العاشر تحديد قضايا إدارة وتنفيذ المشروعات كأكثر المواضيع المتكررة إجماال في فترة تم  (3)
ف: المائة من مجموع التوصيات لألداء األضعف نسبيا على مدى  20، مع تناول لموارد الصندوق

اءة على مستوى المشروعات، تما تمت اإلشارة من حيث التف فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق
وقد أدت هذه القيود على قدرات التنفيذ  .2019تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام  إلى ذلك ف:

إلى أداء أضعف من حيث التفاءة، وال سيما ف: البلدان منخفضة الدخل، وغالبا ما تتفاقم هذه 
. والعدد األتبر من التوصيات الت: ن: من أوضاع هشةالبلدان الت: تعاالمشتلة بشتل إضاف: ف: 

أيضا أتبر عدد  يضمي ذالتقع ضمن هذا الموضوع العريض تتعلق بإقليم أفريقيا الغربية والوسطى، 
ف: المائة من التوصيات  25. وباإلجمال، تتعلق نسبة الت: تعان: من أوضاع هشة من البلدان

ف: هذا التقرير  غامبيا، وجمهورية التونغو الديمقراطية، و تشادالمقدمة ف: التقييمات الت: تناولت 
بالقضايا سابقة الذتر. ولتوفير الدعم للبلدان ذات المؤسسات وقدرات التنفيذ األضعف، وضعت 

الصندوق ستراتيجية الاإلدارة البرنامج الخاص للبلدان الت: تعان: من أوضاع هشة تإطار تشغيل: 
التجديد ، لتف: بذلك بالتزام ُقد م ف: إطار : تعان: من أوضاع هشةالنخراط ف: البلدان التبشأن ا

. ويستخدم البرنامج الخاص ف: هذه السياقات، ويعالج الحاجة لضمان الحادي عشر لموارد الصندوق
أن تصاميم المشروعات تضم نهجا أطول أجال يؤدي إلى قدر أتبر من الصمود، ومصممة لتتتيف 

ات:، وتتمتع بمرونة ذاتية بحيث يمتن تتييف المشروع وتعديله ليتالءم مع السياق المؤسس: والسياس
اللتزام  انعتاس إضاف:. و ستوعب القدرات النظيرةمع أوضاع ناشئة، ومبسطة وتملك هيتل تنفيذ ي

ف: المائة من التوصيات الت:  62هو أن اإلدارة بالعمل مع الحتومات على معالجة هذه القضايا 
 وع قد تمت متابعتها بالتامل. ضمن هذا الموض ُقدمت

كالهما ، و سياسة إعادة هيكلة المشروعات، و الستهالل المشروعاتالتنفيذ األسرع  أداة تسدلقد  (4)
تم تحديدها على مستوى المشروعات،  لتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، فجوةليفي بالتزامات 

التنفيذ األسرع رون، يستخدم الصندوق ويتم استخدامهما بالفعل من قبل الفرق القطرية. وف: التامي
، الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا، للحصول على فرص الوصول المبتر إلى الستهالل المشروعات

مشروع دعم تنمية سالسل الموارد الستخدامها ف: وضع إطار للتعيين قائم على التفاءة من أجل 
ذه المبادرة الصندوق من دعم الحتومة ف: الجديد. وسوف تمت ن ه المرحلة الثانية -القيمة السلعية 

ستتون  مزودة بالموظفينالوحدة إدارة المشروع  جهودها لضمان أن التعيين يجري بطريقة شفافة، وأن
الصادرة عن متتب التقييم المستقل بشأن  توصيةالبناء على جاهزة قبل بدء المشروع. وف: أنغوال، و 

، ينخرط الفريق ف: مشاورات ة وتربية األحياء المائيةمشروع مصايد األسماك الحرفيإعادة هيتلة 
بشأن سياسة إعادة الهيتلة بهدف تقييم مستوى ونوع إعادة الهيتلة المطلوبة وتحديد الخيارات 
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 2المتاحة. وف: بلدان أخرى، تخضع المشروعات الت: تعان: من مشاتل إلعادة هيتلة من المستوى 
تقرير الفعالية ف: الحافظة، تما يرد ف:  ستباقيةتبر من االقدر أ وهذا يؤدي إلى على أساس جاٍر.

 .2019اإلنمائية للصندوق لعام 

للتنمية الريفية والفقر، فإن االستهداف قضية معقدة تبرز  متعددة األوجهإلى الطبيعة البالنظر  (5)
ر ف: المائة من التوصيات المقدمة على مدى فترة التجديد العاش 18مع تصنيف كموضوع متكرر، 
 عريضةهذه المجموعة المواضيعية ال ضمنحتى لتن و ضمن هذا الموضوع. لموارد الصندوق 

. فف: البلدان المنخفضة الدخل والت: تعان: من أوضاع تختلف قضايا االستهداف من بلد إلى آخر
ف: المجتمع،  شرائح المحرومةهشة، عادة ما تؤدي التقييمات إلى توصيات بتعزيز الدعم للنساء وال

تجنب سيطرة النخبة ضمن السياق االجتماع: للمناطق المستهدفة. وف: معظم البلدان المتوسطة  مع
)على سبيل المثال،  من شقينالدخل، تؤدي التقييمات إلى االستنتاج بأنه تلزم استراتيجية استهداف 

ب ف: تمبوديا، سيرتز شق على أشد الستان فقرا، بينما سيرتز الشق اآلخر على مجموعة أصحا
، تتعامل لبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العلياالحيازات الصغيرة األتثر تقدما نسبيا(. وبالنسبة ل

التوصيات المقدمة ف: هذا المجال المواضيع: مع ضمان احتفاظ المشروعات بترتيزها على الفقر، 
 .جغرافيا على جيوب الفقر ف: البلد هار اقتصاو 

ندوق في المضي قدما في تنويع وتكييف دعمه المالي وغير تتمثل الرؤية االستراتيجية للص (6)
، من أجل االستجابة في الصندوق المالي، على النحو المنصوص عليه في إطار االنتقال

الحتياجات المجموعات المستهدفة، وفي سد الفجوات المحددة في التقييمات المختلفة على حد 
عززت اإلدارة خطة عمل التمايز بين  10الستهداف،ل باإلضافة إلى تنقيح المبادئ التوجيهيةسواء. 

. وتجزء االهتمام التاف: لهذه القضايا خالل مراحل التصميم والتنفيذ إيالءالجنسين والشباب لضمان 
، الصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعيةمن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، أنشأت اإلدارة 

للصندوق بزيادة  سمحيوجود قائمة من المنتجات المتاحة سص. و وتزيد من انخراطها مع القطاع الخا
ات المستهدفة المختلفة مجموعمطالب المن أجل تلبية  تقليديةاألتثر القروض والمنح منتجاته من 
لى المجموعات األتثر تقدما نسبيا بشتل فعال ، من الفقراء المدقعين إلى المهمشين والمحرومين، وا 

 يرة، ف: سعيه لتعزيز التنمية الريفية المستدامة.من أصحاب الحيازات الصغ

ف: هذا الصدد، والنتائج لعمل الصندوق وتظهر كموضوع متكرر في التقييمات.  شراكات أساسيةال (7)
فف: بعض البلدان، وال سيما تلك الت: تعان: من قدرات تنفيذ أضعف  .هنا مرة أخرى، محددة السياق

التقييمات أن الشراتات تحتاج لتعزيزها مع وضمن الحتومة وترتيبات تنفيذ معقدة، غالبا ما تجد 
لضمان تنفيذ فعال. وف: سياقات أخرى، تحتاج الشراتات مع الشرتاء اإلنمائيين اآلخرين إلى 

، لفقرل متعددة األوجهإلى الطبيعة ال انظر . و الدعمتوسيع نطاق تحديد أوجه التآزر و تعزيزها من أجل 
من  ، ولذلك فقد التزم الصندوق بتحقيق مستويات مستهدفة عاليةفإن العمل ف: عزلة غير مجدٍ 

التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. وقد تم وضع التمويل المشترك المحل: والدول: ف: إطار 
استراتيجية وخطة عمل لتحقيق هذه األهداف الطموحة. وفضال عن ذلك، تم وضع إطار للشراتات 

                                                      

 للمزيد من التفاصيل، انظر الملحق السادس. 10
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يفة تقييمية يشمله هذا التقرير، واللتزام للتجديد الحادي عشر لموارد استجابة لتوصية قدمها تقرير تول
 الصندوق، والذي سيساعد على إعطاء األولوية ألداء الشراتات، وتبسيطه، ورصده.

لقد تم اآلن وضع عملية جديدة للتصميم يتوقع أن تحّسن توقيت وجودة تصميم المشروعات.  (8)
تعلق بقضايا التصميم، وال سيما ف: البلدان الت: ال ويظهر استعراض للتوصيات المقدمة فيما ي

تعان: من أوضاع هشة، أن العامل المقيد ليس بالضرورة تعقيد التصميم ولتن نقص العمل التحليل: 
ومن أجل االستجابة )بشأن األسواق، والتمايز بين الجنسين، والفقر، الخ.(، واستراتيجيات الخروج. 

بلدان، التزم الصندوق بالحد من متوسط طول مرحلة التصميم. وف: بشتل أتثر تفاءة الحتياجات ال
، ووضع حقيقة أن التصميم القوي يتطلب تحلياًل شاماًل لعوامل السوق اإلدارة دركذات الوقت، ت

الفقر. وبفضل اإلجراءات المنقحة والمعززة لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، توفر االستراتيجيات 
يال للسياق القطري، والبيئة االقتصادية التلية، وإلطار موحد ضد المخاطر يساعد القطرية اآلن تحل

الفرق على الترتيز على تحليالت إضافية محددة مطلوبة من أجل المشروعات الت: يتم تصميمها 
المبادئ  ضمن اإلطار الزمن: لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية. وباإلضافة إلى ذلك، توفر

منقحة لالستهداف توجهات للفرق ف: إجراء تحليالت للفقر والمجموعات المستهدفة خالل ال التوجيهية
حيثما يتم تشجيع الفرق على نحو متزايد على استخدام النظم والبيانات الوطنية )مرحلة التصميم. و 

طن: والقدرة على المستوى الو  ،والملتية ،( إلجراء هذه التحليالت من أجل بناء االعتمادتانت متاحة
. وبالنظر إلى ديناميات السوق المتغيرة وخصوصيات السياق، وتعزيز التفاءة ف: مرحلة التصميم

ينبغ: أن تتمتع التصاميم بمرونة ذاتية بحيث يمتن تتييفها تما هو مطلوب خالل التنفيذ. وبمساعدة 
سهولة خالل التنفيذ، ، يمتن تحديد وتتبع أي حاجة لمثل هذه التغييرات بنظام إدارة النتائج التشغيلية
 ويمتن رصد التقدم المحرز.

حاجة لتعزيز قدرات ونظم الرصد والتقييم هي قضية شاملة تبرز في التقييمات التي أجريت خالل ال (9)
درات. و فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق وجود فجوة ف: الدعم المؤسس: لمعالجة هذه منه ب اا 
، طو ر الصندوق ثالث مبادرات مترابطة ومتتاملة وى الوطن:القيود على القدرات والنظم على المست

مبادرة النهوض ، و برنامج ف: الرصد والتقييم الريفيينمن أجل تزويد البلدان بحزمة دعم شاملة: 
يهدف هذا الجهد المتون من ثالثة ، ووحدات تقديم الخدمات. و بالمعرفة من أجل األثر الزراع:
عن طريق إجراء تقييمات ذاتية ف: إطار القدرات والنظم على لية أجزاء إلى معالجة القيود الهيت

، وتقديم الدعم المباشر لبناء القدرات من خالل مبادرة النهوض بالمعرفة من أجل األثر الزراع:
من خالل وحدات  ملتية الحتومة الشاملة وتقديم الدعم، وتعزيز برنامج ف: الرصد والتقييم الريفيين

تقديم الخدمات. وتعتقد اإلدارة أن هذه المبادرات الثالث ستساعد على بناء قدرات ونظم الرصد 
. والمناقشات المؤسسية وسعاألية نمائنتائج اإلالالت: ه: شرط أساس: لتحقيق والتقييم القطرية، و 

احتياجات الرصد والتقييم جارية بهدف تحديد تيف يمتن تتميل هذه المبادرات من أجل ضمان تلبية 
 بشتل تامل ف: مشروعات الصندوق.
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 ستنتاجاتاال –ا رابع

تثم ن اإلدارة المساهمة الت: تقدمها التقييمات المستقلة من حيث تعزيز الفعالية والتفاءة المؤسسيتين  -29
التقييمات  للصندوق من خالل دعم المساءلة والتعلم. وعلى المستوى المؤسس:، تعتبر المواءمة الوثيقة بين

األمر الذي المؤسس: لإلدارة مؤشرا على مالءمة منتجات التقييم هذه،  جدول أعمال اإلصالحالمواضيعية و 
  يشجع بدوره عملية استيعاب الدروس.

، وف: حين أنه يسر اإلدارة أن تشير إلى أن التزاماتها لفترة التجديد الحادي عشر على مستوى الحافظة -31
ف: تل من التقييم الذات: والتقييم المستقل  مباشر مجموعة القضايا المحددة شتلب عالجلموارد الصندوق ت

ه يمتن زيادة تعزيز الفائدة والدروس خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق، إال أنها تعتقد أيضا أن
 المستخلصة من تلك التقييمات.

فيها تؤدي إلى توليد  : يصبح التقييم متاحاتال زمنيةالنقطة البين إغالق المشروع و  الوقت الفاصلأوال،  -31
دروس وتوصيات لم تعد بالضرورة مالئمة، وال يمتن ف: بعض الحاالت استيعابها ف: ضوء الظروف 

سنوات،  3قبل أتثر من حافظة أغلقت مشروعات ف: الواألولويات المتغيرة ف: البلد. ثانيا، إن تقييمات 
للحافظة،  للجودة الحالية بالتاملتون انعتاسا دقيقا تن لسنوات  10وتانت قد صممت قبل أتثر من 

محددة المشروعات القائمة بذاتها الثالثا، إن تقييمات  11وتحسينات األداء، واألثر الناشئ للمبادرات الجديدة.
وأخيرا، يستند التقرير بالتامل إلى التوصيات  .لدروسلإلثراء المتبادل ل غير مالئمةالمشروع والسياق ب

تحديد بشتل قاطع مة ف: تقييمات محددة يتم اختيارها إلدراجها ف: إصدار معين، وبالتال: ال يمتنه المقد
  تتل.ف: الحافظة  االتجاهات

وف: هذا السياق، يمتن للتوصيات الت: ُقدمت تنتيجة الستعراض األقران، إذا ما تم اعتمادها من قبل  -32
مع المزيد من تقييمات  ،تم تجديدهي اتمزيج منتجمن شأن المجلس التنفيذي، أن تعالج هذه القيود. و 

عد التعلم بُ  أن يعزز ،التقييمات المؤقتة ف: الوقت المناسب باإلضافة إلى ،المجموعات المواضيعية الشاملة
 .ف: الوقت المناسب التتامل ومتابعة التوصياتلمنتجات التقييم المستقل، وأن يسمح ب

ن التقرير هو أداة مساءلة قوية وفريدة لرفع التقارير إلى المجلس التنفيذي وأخيرا، تعتقد اإلدارة أنه ف: حين أ -33
ف: السياق المتطور لهيتلية التقييم ف: الصندوق إعادة النظر ف: إال أنه يمتن بشأن وضع تنفيذ التوصيات، 

ت مفصلة يتم للغاية، مع إجراءا دقيقةهذا الهيتل. وحاليا، فإن متابعة اإلدارة للتوصيات من خالل التقرير 
تقييم مستقل أتثر  اتف: المجلد الثان: من التقرير. وبالتحول نحو مزيج منتج تل توصيةها مقابل سرد

، يمتن للتقرير أيضا أن يتون أداة قوية للتقييم الذات: موجهة نحو المساءلة هيتليةمع وجود استراتيجية، و 
 لمستقبل.ف: ا تبسيطاأتثر استراتيجية و 

 

 

                                                      

  2018نمائية للصندوق لعام تم االعتراف بذلك من قبل متتب التقييم المستقل ف: تعليقاته على تقرير الفعالية اإل 11
 (.EB 2018/124/R.13/Add.1)نظر الوثيقة 
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رئيس الصندوق عن وضع على تقرير  التقييم المستقل في الصندوقتعليقات مكتب 
 2019تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام 

يقوم متتب التقييم المستقل ف: الصندوق بتقديم تعليقات على تقرير  12وفقا لسياسة التقييم ف: الصندوق، -1
لت: تنظر فيها لجنة التقييم والمجلس رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة 

التنفيذي. ويرحب متتب التقييم المستقل بتقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير 
 اإلدارة تأداة هامة ضمن هيتلية التقييم ف: الصندوق لتعزيز المساءلة والتعلم على مستوى المنظمة.

تقييما مستقال تم اختيارها من قبل اإلدارة  31تنفيذ التوصيات من باإلبالغ عن وضع  2019يقوم تقرير عام  -2
 20تقييما تانت اإلصدارات السابقة من التقرير قد تناولتها، و 11ومتتب التقييم المستقل بشتل مشترك، منها 
. تما يشمل التقرير استجابات اإلدارة للتوصيات 2018و 2017تقييما جديدا تم االنتهاء منها ف: عام: 

للعام الماض:، وتعليقات متتب التقييم المستقل  التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقلواردة ف: ا
 . تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقعلى 

تشير مقارنة مع إصدارات التقرير السابقة إلى زيادة في امتثال اإلدارة، باإلضافة إلى توصيات أقل وأكثر  -3
 1 588، قام التقرير باإلبالغ عما مجموعه 2010. منذ عام ب التقييم المستقلاستراتيجية من قبل مكت

ف: المائة منها تمت متابعتها  90توصية مقدمة من متتب التقييم المستقل. ومن بين هذه التوصيات، حوال: 
الرغم من ف: المائة فقط لم يتم االتفاق عليها. وعلى  11بالتامل أو ما زالت متابعتها جارية، ف: حين أن 

 187توصيات تشمل  105ما مجموعه  2019توصيات أتثر من العام الماض:، يتناول تقرير عام  7تغطية 
ف: المائة منها  55، 187عن العام الماض:(. ومن بين اإلجراءات الـ  أقلإجراء  25الت: ه: إجراء، )و 

ف: المائة وه: نسبة أعلى بتثير  97ف: المائة ما زالت جارية، بما مجموعه  42تمت متابعتها بالتامل، و
من  1)انظر الفقرة  2018ف: المائة ف: عام  87، ونسبة الـ 2010ف: المائة ف: عام  74من نسبة الـ 

(. والمتابعة أفضل بنسبة طفيفة فيما يتعلق بالتقييمات الجديدة، مع 2019الملحق الخامس لتقرير عام 
من  54المائة( للتقييمات التاريخية. وأخيرا، ُصنفت نسبة  ف: 72ف: المائة( بدال من ) 97متابعة )بنسبة 
. ومع 2018ف: عام  36على أنها استراتيجية مقابل تشغيلية، بزيادة تبيرة على نسبة الـ  187اإلجراءات الـ 

ف: المائة فقط من التوصيات تانت على المستوى السياسات:، ورد التثير من هذه التوصيات من  6أن نسبة 
 ة نصفهامتابع ،الثناء، بما يستحق والت: تم بالفعل، المؤسس: بشأن الهيتلية المالية للصندوقالتقييم 
 . بالتامل

ُتظهر التوصيات بشأن االستهداف والتمايز بين الجنسين باإلضافة إلى المجاالت التقنية زيادة في التواتر  -4
. يعرض التقرير عدد اض، بينما القضايا المؤسسية آخذة في االنخف2018وعام  2015بين عام 

التوصيات/اإلجراءات ونسبتها المئوية بحسب ست فئات مواضيعية: االستهداف والتمايز بين الجنسين؛ 
دارة المشروع؛ واألنشطة غير اإلقراضية؛ والمواضيع الشاملة؛ والمواضيع المؤسسية. لقد  والمجاالت التقنية؛ وا 

 2015ة للتوصيات/اإلجراءات بحسب الموضوع بين عام حلل متتب التقييم المستقل وعرض النسبة المئوي
مع مرور الوقت أن تواتر التوصيات المتعلقة يظهر هذا التجميع . و 1ف: الرسم البيان:  2019وعام 

                                                      

 (.EC 2011/66/W.P.8( من سياسة التقييم المعدَّلة ف: الصندوق )الوثيقة 1)31و 11انظر الفقرتين  12
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بالتوصيات المؤسسية قد انخفض، بينما زادت وتيرة توصيات االستهداف والتمايز بين الجنسين، والمجاالت 
. والتوصيات المتعلقة بإدارة المشروعات أقل تواترا عما تانت عليه من قبل، 2019و 2018التقنية ف: عام: 

ف: المائة من التوصيات. ويجري تسليط الضوء على القضايا المتتررة المتعلقة  21ولتنها ما زالت تشتل 
س رئي. تما يشير تقرير 2019لعام  عن نتائج وأثر عمليات الصندوقبهذه المجاالت ف: التقرير السنوي 

إلى أن عددا تبيرا من التقييمات تتعلق بمشروعات  الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة
ف: المائة من  80ترتز على التمويل الريف: وسالسل القيمة. ويتفق متتب التقييم المستقل على أن أتثر من 

واق. ويمتن لتحليل التوصيات الت: المشروعات الت: أنجزت ف: أحدث الفترات تتعلق بالوصول إلى األس
 مواضيع التوصيات وأنواع المشروعات. بين ترابطأي  عن يشملها التقرير ف: المستقبل أن يبحث

 1الرسم البيان: 

 (2019-2015النسبة المئوية للتوصيات بحسب الموضوع )

 
 ، وتحليل متتب التقييم المستقل.2019عام ل رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةالمصدر: تقرير 

يتفق على مستوى الحافظة، دروس اإلدارة تجعل التقرير أكثر موضوعية، وهي مفيدة للمزيد من النقاش.  -5
؛ لمشروعاتلألسرع ااالستهالل متتب التقييم المستقل مع نقاط اإلدارة المتعلقة بأهمية ملتية الحتومة؛ و 

عن نتائج وأثر عمليات دارة المشروعات الت: أثيرت ف: التقرير السنوي باإلضافة إلى الحاجة لتعزيز إ
. والتزام اإلدارة بمعالجة هذه المجاالت مهم، ويبدو التثير من المبادرات الجديدة واعدا، 2019لعام  الصندوق

سرع مرفق التنفيذ األ، و الت: تعان: من أوضاع هشة مثل القرب من الحتومات، والبرنامج الخاص للبلدان
لتحقيق النتائج الت: تسعى من  لتغييرلنظرية اإلدارة . ويعرض هذا القسم بشتل مفيد الستهالل المشروعات

أجلها والت: يمتن تقييمها فيما بعد. ويظهر هذا القسم استيعاب توصيات متتب التقييم المستقل الذي يذهب 
 أبعد من المستوى الدقيق، والذي أصبح بالفعل أتثر استراتيجية. 

. على المستوى المؤسسي، كان عرض اإلدارة الستيعاب الدروس أقل صرامة منه على مستوى الحافظة -6
من هذا القسم المجمع للغاية. أوال، تان باإلمتان عرض عينة التقييمات  استخالص الدروسمن الصعب 

ع شرح لتيفية بوضوح ف: النص م 2019المؤسسية التاريخية والجديدة الت: تم استعراضها ف: تقرير عام 
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 التقرير الرئيس:يتضمن تان من المفيد أن . وتما ف: اإلصدارات السابقة للتقرير، 6ارتباطها بالجدول 
حول تيف تمت معالجة التوصيات على المستوى المؤسس: بشتل ملموس بالنسبة للتقييمات  توضيحات

دوق، وتيف تتم معالجتها بالنسبة ف: الصن اإلشراف ودعم التنفيذالتاريخية المتعلقة باألوضاع الهشة، و 
بشتل محدد، إال التقييم المؤسس: بشأن الهيتلية المالية لجميع التقييمات الجديدة. وف: حين تمت معالجة 

 " من أجل تفاءة وفعالية أتبر.تناضح نزول:وتذتر "تأثير  المناقشة غامضةأن 

أكثر  التحقق من المساءلةتجعل  2019ام المستويات اإلضافية لتحليل التوصيات التي ُأدخلت في تقرير ع -7
. يعرض الفصل بشأن "تعزيز المساءلة" البيانات عن التوصيات بصورة معقدة، موفرا معلومات زائدة صعوبة

ف: بعض الحاالت. وعلى الرغم من أن التقرير يطمح ألن يصبح تقريرا مؤسسيا أتثر استراتيجية، إال أن 
جعله أتثر دقة. على سبيل المثال، ف: السنوات األخيرة قس م التقرير الطريقة الت: تعرض بها البيانات ت

 187إلى  105توصيات متتب التقييم المستقل إلى "إجراءات" منفصلة؛ بينما قسم توصيات هذه السنة الـ 
التاريخية مقابل الجديدة؛ والمستوى المؤسس: مقابل  –إجراء. تم تقسيم هذه اإلجراءات إلى فئات متعددة 

وى الحافظة؛ وبحسب اإلقليم، ثم بحسب أنواع التقييمات. ونتيجة لذلك، من الصعب تأتيد متابعة مست
 التقييمات الجديدة والتاريخية.

في حين تمت متابعة معظم التوصيات بشكل كامل باتخاذ إجراءات كافية، هناك بعض الحاالت التي ال  -8
. على سبيل المثال، فيما يتعلق بتقييم أداء المشروع ةتعالج فيها األدلة المقدمة بشكل مباشر القضية المثار 

ف: جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، تشير اإلدارة إلى تحسين االهتمام باالستهداف؛ ولتن توصية متتب 
على  إضفاء الطابع التجاريالتقييم المستقل تشير إلى نهج استهداف أتثر صراحة ومصمم خصيصا لدعم 

ية وتنميته المستدامة. وعلى الرغم من تفتيك التوصيات إلى إجراءات إضافية، تبقى قطاع الثروة الحيوان
بعض االستجابات المقدمة ف: المجلد الثان: عامة جدا، وال تشرح بشتل تاٍف تيف تم تنفيذ التوصية، أو 

والبرنامج القطري تشير إلى النوايا أتثر منها إلى ما تم عمله. ومثال، بالنسبة لتقييم االستراتيجية القطرية 
لغامبيا، تعتبر اإلدارة أن تحديد الشرتاء ف: برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد استجابة للتوصية 
لى أي حد تم تطوير الشراتات.  بإنشاء شراتات قوية وشاملة قد تمت متابعته بالتامل، دون أن تشرح تيف وا 

الت: تثيرها التوصية. على سبيل المثال، يوص: تقييم وأخيرا، قد ُتخطئ االستجابات القضية الحاسمة 
االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري لجمهورية التونغو الديمقراطية بعدم توسيع مناطق التدخل ف: ضوء 
قدرات اإلدارة الضعيفة، والتحديات اللوجستية، والحاجة إلى التعزيز لضمان استدامة أفضل. وف: حين أن 

لمستقبل ستبدأ ف: األقاليم الت: يوجد فيها الصندوق بالفعل، إال أنه سيتم توسيع منطقتها المشروعات ف: ا
 الجغرافية إلى عدة مقاطعات مجاورة. 

تستجيب في بعض األحيان  2018لعام  لتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقاالستجابات ل -9
أن اإلدارة قد نقحت المبادئ التوجيهية لالستهداف فقط . بما جزئيا فقط للقضية المثارة مما قد يجعلها تتكرر

وليس السياسة، فينبغ: اعتبار أن هذه التوصية قد تمت متابعتها جزئيا. وفيما يتعلق بوضع استراتيجيات 
استهداف مناسبة تستند إلى تحليل صارم ومتمايز، فإن تفتيك اإلجراءات يفوت النقطة الرئيسية للتوصية 

تقيد رئيس: على تصميم المشروعات. واستنادا إلى  2019صارم يعترف به ف: تقرير عام وه: إجراء تحليل 
بشأن التمايز بين الجنسين، والمناخ، ومواضيع التعميم  الحاجة إلى عيادات خاصة لتصاميم المشروعات

األخرى المذتورة ف: تقييمات حافظة اإلدارة، يبدو أن وضع استراتيجيات استهداف مصممة خصيصا 
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مجموعات محددة ما زال جاريا وليس متتمال. وأخيرا، يمتن اعتبار التوصية برصد استراتيجيات االستهداف ل
 على أنها منجزة بالتامل متى تم إصدار التوجيهات بشأن تيفية رصد تنفيذ استراتيجيات االستهداف. 

صيات التقييم وتدابير وختاما، سيرحب مكتب التقييم المستقل بتقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ تو  -11
اإلدارة الذي يعرض قضايا استراتيجية تستند إلى تحليل متين لإلجراءات التي تعالج توصيات مكتب التقييم 

. يقوم التقرير بتفحص توصيات متتب التقييم المستقل بشتل متزايد على مستوى دقيق المستقل إلى حد كبير
لفئات متعددة  2019التحليل التم: المعقد ف: تقرير عام عن طريق تفتيك التوصيات إلى إجراءات عديدة. و 

ا. وبالمثل، فإن تعيين إجراءات مختلفة لشعب مختلفة قد يضعف مسؤولية التحقق من المساءلة صعبيجعل 
أتثر تحقيق تقرير نحو هدف معالجة القضية الرئيسية التامنة ف: صميم التوصية واستيعاب الدرس. وسعيا 

اإلدارة أوال إلى أن تتون أتثر وضوحا بشأن اإلجراءات المتخذة إلدخال التغيير المطلوب ، تحتاج استراتيجية
الستيعاب الدروس المنبثقة عن التقييم المستقل. ويمتن عندئذ للتحليل المتعمق لهذه االستجابات للتوصيات 

الصندوق. وتما تم أن يؤدي إلى استجابات على مستوى أعلى للتحديات األتثر استراتيجية الت: يواجهها 
توضيحه ف: استيعاب الدروس على مستوى الحافظة، يمتن لمثل هذه االستجابة االستراتيجية أن تتحقق 
بالفعل مع التقييمات القائمة. وبالتال:، وف: حين أن تغييرا ف: مزيج المنتجات قد يتون ضروريا، فإنه ال 

 يجية وبساطة.يبدو بأنه القيد الرئيس: على إعداد تقرير أتثر استرات
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 المنهجية
 التوصيات صاستخال -ألف 

يتتبع تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة متابعة اإلدارة للتوصيات  -1
 المقدمة ف: منتجات التقييم المستقل التالية:  

  المشروعات، تقدم التزامات بالنسبة للتقييمات المؤسسية، وتقارير التوليفات التقييمية، وتقييمات أداء
 ف: استجابات اإلدارة لتقارير التقييم تلك؛ 

  الموقعة من  عند نقطة اإلنجاز اتاالتفاقبالنسبة للتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية، تستخدم
 الحتومات لتتبع إجراءات المتابعة الت: اتفق الموقعون على تنفيذها؛قبل الصندوق وممثل: 

 قرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة الحال: التوصيات تما يتابع ت
وتعليقات متتب التقييم  2018،13لعام  التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقالواردة ف: 

  2018.14 لعام تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقالمستقل على 

 تصنيف التوصيات -باء 

حليل، وبما يتماشى مع الممارسة المتبعة ف: السنوات السابقة، يصنف هذا التقرير التوصيات وفقا تيسير التل -2
 للمعايير التالية:

. يشير هذا إلى التيان الذي تستهدفه التوصية والمسؤول ف: المقام األول عن التنفيذ. التقييم مستوى -3
 والمستويات ه: تاآلت::

 ؛المستوى المؤسسي 

 شمل الصندوق، والسلطات الحتومية، والمشروع(.   )ي المستوى القطري 

 . تصنف هذه التوصيات وفقا لسياسة التقييم المعدلة ف: الصندوق إلى ما يل::الطبيعة -4

 إذا تانت التوصية تقترح إجراء محددا؛تشغيلية ، 

 إذا تانت التوصية تقترح نهجا أو مسار عمل؛استراتيجية ، 

 المبادئ التوجيهية للصندوق.، إذا تانت التوصية تتعلق بسياساتية 

موضوعا فرعيا. وترد قائمة  32. تصنف التوصيات تحت مجموعات مواضيعية عريضة تضم الموضوع -5
 بالمواضيع الفرعية ف: الملحق الثالث.

 العملية -جيم 

 متى قامت الفرق القطرية باإلبالغ عن أحدث وضع، تقي م درجة االمتثال باستخدام المعايير التالية: -6

                                                      

 .EB 2018/124/R.12/Rev.1 انظر الوثيقة13
 .EB 2018/124/R.13/Add.1 انظر الوثيقة14
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 التوصيات مدمجة بالتامل ف: المراحل/التصاميم الجديدة لألنشطة، أو العمليات، أو ة كاملةمتابع :
 البرامج، والسياسات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة؛  

 ف: االتجاه الموصى به؛ بدأت اإلجراءات: جارية  

 ة؛: تمت متابعة التوصيات جزئيا، واإلجراءات متسقة مع األساس المنطق: للتوصيجزئية 

 التوصيات الت: ستدمج ف: المشروعات، والبرامج القطرية أو برامج الفرص لم يحن وقتها بعد :
 ا بعد؛واستتماله الم يتم تصميمهاالستراتيجية القطرية، أو السياسات 

 التوصيات الت: لم يتم االمتثال لها بسبب الظروف المتغيرة ف: عمليات التنمية غير منطبقة :
 لحوتمة المؤسسية ف: الصندوق، أو ألسباب أخرى؛القطرية أو سياقات ا

 التوصيات الت: تعذرت متابعتها؛معلَّقة : 

 التوصيات الت: لم يتم االتفاق عليها من قبل اإلدارة، أو الفريق القطري المعن:، غير متفق عليها :
 أو الحتومة.
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ابير تغطية تقييمات تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتد
 2019اإلدارة لعام 

 1الجدول 
 2019تقييمات الجولة األولى من المتابعة التي يشملها تقرير عام 

تقييم  
 مؤسس:

تقييم استراتيجية 
 وبرنامج قطريين

تقرير توليفة 
 تقييمية

تقييم 
 أثر

تقييم أداء 
 مشروع

المجم
 وع

 96 57 5 - 34 - مستوى الحافظة

 17 12 - - 5 - آسيا والمحيط الهادي

 - - 5 - تمبوديا

 

5 

تمبوديا: مشروع تحسين سبل المعيشة الريفية ف: محافظات تراتييه وبرياه 
 4 4 - - - - فيهيار وراتاناتيري

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية: تنمية الثروة الحيوانية )مصرف التنمية 
 4 4 - - - - الصندوق(-اآلسيوي

للفقراء من أجل تنمية الحراجة  فييت نام: مشروع الشراتات المناصرة
 4 4 - - - - الزراعية

 20 8 - - 12 - أفريقيا الشرقية والجنوبية

 4 4 - - - - ليسوتو: برنامج الوساطة المالية الريفية

 4 4 - - - - مدغشقر: مشروع لدعم التنمية ف: إقليم: ميناب: وميالت:

 6 - - - 6 - أنغوال

 6 - - - 6 - موزامبيق

 15 10 - - 5 - كا الالتينية والكاريبيأمري

 5 - - - 5 - بيرو

 6 6 - - - - بيرو: مشروع تعزيز األسواق وتنويع موارد الرزق ف: المرتفعات الجنوبية

 4 4 - - - -  غيانا: مشروع التنمية الزراعية والمشروعات التجارية الريفية

 16 11 5 - - -  الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

 5 - 5 - - - جورجيا: مشروع دعم الزراعة

 7 7 - - - -  المغرب: مشروع التنمية الريفية ف: شرق جبال األطلس الوسطى

 4 4 - - - - برنامج إدارة الموارد الطبيعية القائمة على المشارتةفلسطين: 

 28 16 - - 12 -  أفريقيا الغربية والوسطى

 7 7 - - - - ة والموارد الطبيعية ف: المناطق الساحليةتشاد: مشروع إدارة المياه الرعوي

 12 - - - 12 - التاميرون

 4 4 - - - -  التاميرون: مشروع دعم تنمية التمويل الصغري الريف:

 5 5 - - - - غانا: برنامج تحسين الجذريات والدرنيات وتسويقها

 18 - - 10 - 8 المستوى المؤسسي

استعراض للخبرات  –يز الفعالية اإلنمائية بناء الشراتات من أجل تعز 
 10 - - 10 - - والنتائج على المستوى القطري

 8 - - - - 8 الهيتلية المالية للصندوق

 114 57 5 10 34 8 المجموع
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 2الجدول 
 2019تقييمات المتابعة التاريخية التي يشملها تقرير عام 

 لمجموعا تقييم استراتيجية وبرنامج قطريين تقييم مؤسس: 

 56 56 - مستوى الحافظة

 5 5 -  آسيا والمحيط الهادي

 3 3 - الهند

 2 2 - الفلبين

 2 2 - أفريقيا الشرقية والجنوبية

 2 2 - إثيوبيا

 5 5 -  أمريكا الالتينية والكاريبي

 5 5 -  نيتاراغوا

 44 44 -  أفريقيا الغربية والوسطى

 8 8 - نيجيريا

 17 17 - غامبيا*

 19 19 - هورية التونغو الديمقراطيةجم

 17 - 17 المستوى المؤسسي

 4 - 4 انخراط الصندوق ف: البلدان المتأثرة بالنزاع والت: تعان: من أوضاع هشة

 6 - 6 سياسة اإلشراف ودعم التنفيذ ف: الصندوق

 3 - 3 نظام تخصيص الموارد على أساس األداء ف: الصندوق

 4 - 4 تجديدات موارد الصندوق

 73 56 17 المجموع
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 توصيات التقييمات بحسب مواضيعها الفرعية
 1الجدول 

 الفرعية ها، مصنفة بحسب مواضيع2019توصيات التقييمات على مستوى الحافظة في تقرير عام 
تقييم استراتيجية  الموضوع الفرع: المجموعة

 وبرنامج قطريين
تقييم أداء  تقييم أثر

 مشروع
 % المجموع

 - - 5 - 14 االستهداف داف والتمايز بين الجنسيناالسته

 - -  - 3 التمايز بين الجنسين 

 - -  - 2 الشباب 

 20% 30 4 - 2 المستفيدون  

 - - 1 - 2 القطاع الخاص المجاالت التقنية

 - - 6 1 4 األسواق وسالسل القيمة 

 - - 2 1 2 إدارة الموارد الطبيعية 

 - - 1 - - ألبحاثالتحليل، والدراسات، وا 

 - - 7 1 2 التمويل الريف: 

 - -  - 1 البنية األساسية 

 - - 2 - - التغذية 

 - - 1 - 2 التتيف مع تغير المناخ 

 24% 37 1 - - حيازة األراض:  

 - - 7 - 14 إدارة المشروعات وتنظيمها دارة المشروعات

 - - 1 -  الرصد والتقييمقياس النتائج، و  

 21% 32 5 1 4 يب وبناء القدراتالتدر   

 - - 2 - 10 الشراتات األنشطة غير اإلقراضية

 - - - - 7 االنخراط السياسات: 

 - - - - 1 إدارة المعرفة 

 16% 24 - - 4 األنشطة غير اإلقراضية  

 - - 2 1 2 االستدامة المواضيع الشاملة

 - - 1 - 2 الهشاشة والنزاع 

 - - 5 - 2 اتتصميم وصياغة المشروع 

 - - 1 - - االبتتار 

 - - - - 2 المنح 

 - - 2 - - التترار وتوسيع النطاق 

برامج الفرص االستراتيجية  
 القطرية

2 - - - - 

 - - 1 - - االستراتيجية 

 - - - - 2 تنمية المنظمات 

 17% 26 - - 1 اإلشراف  

 - - - - 1 إعادة الهيتلة المستوى المؤسس:

 2% 3 - - 2 رتزيةالالم  
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 100% 152 57 5 90   المجموع 

 2الجدول 
 توزيع الجغرافي، مصنفة بحسب ال2019توصيات التقييمات على مستوى الحافظة في تقرير عام 

آسيا  الموضوع الفرع: المجموعة
والمحيط 
 الهادي

أفريقيا 
الشرقية 
 والجنوبية

أمريتا 
الالتينية 
 والتاريب:

الشرق األدنى 
ريقيا وشمال أف

 وأوروبا

أفريقيا الغربية 
 % المجموع والوسطى

االستهداف والتمايز بين 
 الجنسين

 االستهداف 
3 1 5 2 8 

 2 - - 1 - التمايز بين الجنسين   

 1 - - 1 - الشباب   

 %20 30 2 1 1 - 2 المستفيدون    

 - - 2 - 1 - - القطاع الخاص المجاالت التقنية

 - - 2 2 3 - 4 ةاألسواق وسالسل القيم 

 - - 1 3 1 - - إدارة الموارد الطبيعية 

 - - - - 2 1 - التتيف مع تغير المناخ 

 - - 1 - - - - التحليل، والدراسات، واألبحاث 

 - - 5 1 2 2 - التمويل الريف: 

 - - - - - 1 1 التغذية 

 - - - - - 1 - حيازة األراض: 

 24% 37 1 - - - - البنية األساسية  

 - - 15 2 - 3 1 إدارة المشروعات وتنظيمها دارة المشروعات

 - - - - - - 1 الرصد والتقييمقياس النتائج، و  

 21% 32 3 2 1 2 2 التدريب وبناء القدرات  

 - - 5 1 1 1 4 الشراتات األنشطة غير اإلقراضية

 - - 5 - - 2 - االنخراط السياسات: 

 - - 1 - - - - إدارة المعرفة 

 16% 24 1 - 1 2 - األنشطة غير اإلقراضية  

 - - 3 1 - 1 - االستدامة المواضيع الشاملة

 - - 3 - - - - الهشاشة والنزاع 

 - - 4 1 - 1 1 تصميم وصياغة المشروعات 

 - - - - - - 1 االبتتار 

 - - 2 - - - - المنح 

 - - - - 1 1 - التترار وتوسيع النطاق 

 - - 1 - 1 - - االستراتيجية القطريةبرامج الفرص  

المنظمات، والمجموعات،  
 - - 1 - - - 1 والمؤسسات، والُنهج الجماعية

 - - - - - - 1 االستراتيجية 

 17% 26 1 - - - - اإلشراف  

 - - - - - 1 - إعادة الهيتلة المستوى المؤسس:
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 2% 3 2 - - - - الالمرتزية  

 100% 152 72 16 20 22 22   المجموع

 3الجدول 
 وضاع الهشة وغير الهشة، مصنفة بحسب األ 2019توصيات التقييمات على مستوى الحافظة في تقرير عام 

 الموضوع المجموعة
 غير هشة

 تقييما( 21)
  هشة

 % المجموع تقييمات( 4)

 - - 6 13 االستهداف االستهداف والتمايز بين الجنسين

 - - 1 2 التمايز بين الجنسين 

 - - - 2 الشباب 

 20% 30 3 3 المستفيدون  

 - - 1 2 القطاع الخاص المجاالت التقنية

 - - 2 9 األسواق وسالسل القيمة 

 - - 1 4 إدارة الموارد الطبيعية 

 - - - 3 التتيف مع تغير المناخ 

 - - - 1 التحليل، والدراسات، واألبحاث 

 - - - 10 التمويل الريف: 

 - - - 2 التغذية 

 - - - 1 حيازة األراض: 

 24% 37 1 - البنية األساسية  

 - - 11 10 إدارة المشروعات وتنظيمها إدارة المشروعات

 - - - 1 الرصد والتقييمقياس النتائج، و  

 21% 32 2 8 التدريب وبناء القدرات  

 - - 3 9 الشراتات األنشطة غير اإلقراضية

 - - 2 5 االنخراط السياسات: 

 - - 1 - إدارة المعرفة 

 16% 24 1 3 األنشطة غير اإلقراضية  

 - - 3 2 االستدامة المواضيع الشاملة

 - - 2 1 الهشاشة والنزاع 

 - - 3 4 تصميم وصياغة المشروعات 

 - - - 1 االبتتار 

 - - 1 1 المنح 

 - - - 2 التترار وتوسيع النطاق 

 - - 1 1 برامج الفرص االستراتيجية القطرية 

 - - - 2 المنظمات، والمجموعات، والمؤسسات، والُنهج الجماعية 

 - - - 1 االستراتيجية 

 اإلشراف  

 

1 26 %17 

 - - - 1 إعادة الهيتلة المستوى المؤسس:

 2% 3 1 1 الالمرتزية  
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 100% 152 47 105   المجموع

 4لجدول ا
 جديد العاشر لموارد الصندوقلفترة الت توصيات التقييمات على مستوى الحافظة

 النسبة المئوية المجموع المجال المواضيع:

 18% 65 االستهداف والتمايز بين الجنسين

 21% 73 المجاالت التقنية )إدارة الموارد الطبيعية، والقطاع الخاص، إلخ.(

 20% 70 إدارة المشروعات )الرصد والتقييم، إلخ.(

دارة المعرفة(األنشطة غير اإلقراضية )الشراتات  17% 60 ، واالنخراط ف: السياسات، وا 

 21% 73 المواضيع الشاملة )المنح، والتفاءة، واالستدامة، وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، إلخ.(

 3% 12 المجاالت المؤسسية )الالمرتزية، والموارد البشرية(

 100% 353 المجموع 
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ت بحسب تاريخ نفاذ مفعولها، وتاريخ قائمة بالتقييمات على مستوى المشروعا
 إغالقها، وتاريخ تقييمها

 البلد اسم المشروع
تاريخ نفاذ 

 المفعول
تاريخ إغالق 

 القرض

تاريخ تقرير 
إنجاز 

 تاريخ التقييم المشروع

 2018-9 2015-11 2015-9 2010-1 تشاد مشروع إدارة المياه الرعوية والموارد الطبيعية ف: المناطق الساحلية

 2017-9 2015-12 2015-12 2010-7 جورجيا  روع دعم الزراعةمش

 2017-11 2014-12 2015-3 2007-8 تمبوديا مشروع تحسين سبل المعيشة الريفية ف: محافظات تراتييه وبرياه فيهيار وراتاناتيري 

 2017-11 2015-9 2015-9 2008-3 ليسوتو برنامج الوساطة المالية الريفية

 2018-7 2015-10 2015-9 2007-3 المغرب ريفية ف: شرق جبال األطلس الوسطىمشروع التنمية ال

مشروع تنمية سبل العيش المستدامة ف: المنطقة الشمالية من خالل تنمية الثروة الحيوانية 
 )تقييم أداء مشروع مشترك بين مصرف التنمية اآلسيوي والصندوق( 

جمهورية 
الو 

الديمقراطية 
 الشعبية

6-2007 5-2015 3-2014 11-2018 

 2018-7 2016-8 2016-6 2006-11 مدغشقر مشروع لدعم التنمية ف: إقليم: ميناب: وميالت:

 2017-12 2016-3 2016-3 2000-2 فلسطين برنامج إدارة الموارد الطبيعية القائمة على المشارتة

 2018-6 2015-12 2015-11 2010-9 بيرو مشروع تعزيز األسواق وتنويع موارد الرزق ف: المرتفعات الجنوبية

 2017-10 2017-2 2018-6 2010-5 التاميرون مشروع دعم تنمية التمويل الصغري الريف:

 2018-7 2016-7 2015-6 2006-11 غانا برنامج تحسين الجذريات والدرنيات وتسويقها

 2018-5 2015-3 2015-9 2009-1 غيانا مشروع التنمية الزراعية والمشروعات التجارية الريفية

 2018-6 2016-3 2015-12 2009-5 فييت نام مشروع الشراتات المناصرة للفقراء من أجل تنمية الحراجة الزراعية

 2018-3 2015-11 2016-1 2008-1  المتوسط 
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 اتجاهات المتابعة 
 1الجدول 

 اتجاهات المتابعة طويلة األجل

 غير منطبقة متابعة تاملة المستوى
غير متفق 

 اعليه
لم يحن وقتها 

 المجموع )%( المجموع )عدد( معلقة جزئية جارية بعد

 %63 001 1 25 23 219 13 2 23 696 القطري

 %5 85 7 4 14 14 0 2 44 الحتوم:

 %26 419 6 15 159 0 9 10 220 الصندوق

 %5 72 0 2 8 0 0 3 59 المشروعات

 %1 11 0 0 2 0 0 1 8 اإلقليم

 %100 588 1 38 44 402 27 11 39 027 1 المجموع )عدد(

   %100 %2 %3 %25 %2 %1 %2 %65 المجموع )%(

 
 
 1البيان:  رسمال

 2010اتجاهات المتابعة منذ عام 
 )النسبة المئوية لالستجابات بحسب وضع التنفيذ(
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 2018متابعة توصيات التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام 
 2018يم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام تعليقات مكتب التقيو

 2018توصيات التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  -أوال 
خمس توصيات إلى اإلدارة، تتناول اثنتان  2018التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام قدم   -1

حول االستهداف.  2018ر السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام لتقريل موضوع التعلممنها بالتحديد 
 وقد اتخذت اإلدارة إجراءات ملموسة لمعالجة تلك التوصيات. ويرد أدناه وصف مفصل لمتابعة تل توصية. 

جراء استعراض منتظم لعمليات دورة مشروعات الصندوق وتفحص الموارد التي يتم االلتزام بها إ (1)
 .لكل واحدة منها

أجرت اإلدارة استعراضات داخلية خالل عملية وضع الميزانية لتقييم الموارد المطلوبة طوال دورة 
وحدة التغيير واإليصال واالبتتار على مبادرة المشروعات وااللتزام بها. وعالوة على ذلك، تشرف 

منظمة عمل، والت: ستنظر ف: العمليات المؤسسية ضمن سياق رئيسية إلعادة هندسة عمليات ال
المرتزية. وسوف يساعد هذا االستعراض اإلدارة على فهم ف: أي المجاالت قد تلزم موارد إضافية. 

 .اإلجراء جارٍ 

  .نقيح سياسة االستهداف في الصندوق والمبادئ التوجيهية المتعلقة بهات (2)

ادئ المبتجزء من دورة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، التزمت اإلدارة بتنقيح وتحديث 
المنقحة على الدروس المستفادة من موضوع التعلم  المبادئ التوجيهية. وتبن: الستهدافل التوجيهية

، والدروس المستفادة فيما يتعلق بأوجه 2018لتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام ل
المنقحة تلك على  المبادئ التوجيهيةالقصور الت: حددتها منتجات التقييم المختلفة. وسوف ُتعرض 

  .تمت متابعة اإلجراء بالتاملالمجلس التنفيذي ف: دورته المنعقدة ف: سبتمبر/أيلول. 

، والسياق، يجري استراتيجيات استهداف مالئمة تستند إلى تحليل متين ومتمايز للفقر إعداد (3)
 تنفيذها بمرونة.

مة خصيصا في ضوء خالل تصميم المشروعات، تحتاج التدخالت إلى وضع استراتيجيات مصم
 للمجموعة المستهدفة والسياقات المحددة. المالمح البارزة

جميع تصاميم المشروعات تشمل استراتيجيات استهداف محددة السياق ومصممة خصيصا. 
وباإلضافة إلى ذلك، تم تعزيز خطط عمل الشباب والتمايز بين الجنسين الت: توفر توجيهات 

التقرير السنوي عن نتائج وأثر وتما جاء ف: رد اإلدارة على  إضافية للفرق ف: مرحلة التصميم.
 هامن شأنتغيير أتثر صرامة لل، سوف يغذي التحليل وضع نظريات 2018عمليات الصندوق لعام 

ر عن االفتراضات حول اآلثار التوزيعية للتدخالت من حيث الفوائد المتوقعة بعبر بوضوح أتتأن 
، والموقع الجغراف: ،والعرق سن،وال ،الجنس نوع علىتلفة بناء بالنسبة للمجموعات المخ للمشروع

إلخ، وحول األثر التحويل: للمشروع على حياة أفراد المجموعات المستهدفة. تما يتم رصد جودة ُنهج 
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تمت متابعة  االستهداف ف: مرحلة التصميم عن طريق االستعراضات الداخلية لضمان الجودة.
  .اإلجراء بالتامل

نفيذ، يجب رصد استراتيجيات االستهداف وتعديلها لضمان أنها تصل بشكل فعال إلى خالل الت
 المجموعات المستهدفة المحددة، وتلبي احتياجاتها المختلفة.

م يتم امؤشر هوثمة  .نظام إدارة النتائج التشغيليةل وحدة التصميم واالشراف واالنجازطرحت اإلدارة 
هو االستهداف. وباإلضافة إلى  ظام إدارة النتائج التشغيليةنمن خالل  ال دورة المشروعطو قياسه 

ذلك، واستنادا إلى المبادئ التوجيهية المنقحة لإلشراف الت: تمثل أحد التزامات التجديد الحادي عشر 
لموارد الصندوق، تقدم اإلدارة توجيهات محددة للفرق حول تيفية رصد تنفيذ استراتيجيات االستهداف 

بدورها ف: لوحة داخلية تشتل أساسا  نظام إدارة النتائج التشغيليةيتم إدخال بيانات خالل التنفيذ. و 
متعلقة باالستهداف أو  صنيفاتتتم متابعة أي تعلى المستوى اإلقليم:. و  األداءالمتعلقة بلمحادثات ل

تمت متابعة اإلجراء من قبل اإلدارة من خالل هذه االستعراضات.  أخرى عن تثب مسائلأي 
  .املبالت

يجاد نظم قوية للرصد والتقييم واالستفادة من المعرفة المحلية من خالل إرساء الشراكات على إ (4)
االنخراط السياساتي من أجل المستوى القطري القتناص بيانات الفقر المتمايزة لخلق المعرفة و 

 .المستهدفة للصندوق اتواستقطاب التأييد لصالح المجموع

، يحتوي المجلد )استيعاب التعلم( واردة ف: القسم ثالثا من هذا التقريرباإلضافة إلى اإلجراءات ال
الثان: من تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة على معلومات 
مفصلة عن متابعة التوصيات المحددة المقدمة ف: تقرير التوليفة التقييمية بشأن بناء الشراتات. وقد 

ة الشراتات على المستوى القطري من خالل االقتراب الوثيق من البلدان المقترضة، عززت اإلدار 
وااللتزام بتعبئة قدر أتبر من التمويل المشترك المحل:، وترتيز أقوى على األنشطة غير اإلقراضية. 

: وترد اإلجراءات المحددة إلدارة المعرفة ف: استراتيجية وخطة عمل إدارة المعرفة ف: الصندوق الت
وافق عليها المجلس التنفيذي. تما تعمل اإلدارة على تعزيز نظم وقدرات الرصد والتقييم القطرية من 

 .اإلجراء جارٍ  أجل زيادة الملتية، واالعتماد، وااللتزام عل المستوى الوطن:.

مان استدامة األثر على الفقر الريفي مع استراتيجيات خروج تشمل المستفيدين المستهدفين، ض (5)
  ترات كافية للمشروعات.ومع ف

اآلن ف: مرحلة تصميم المشروع. ويجري استعراض االستراتيجيات  خروجالاستراتيجيات يتم وضع 
خالل عمليات ضمان الجودة واالستعراضات الداخلية لضمان أن استدامة الفوائد تؤخذ ف: االعتبار 

بتعد عن نموذج المشروع القائم ف: البداية. وعالوة على ذلك، يقدم الصندوق اآلن دعما برامجيا وي
بذاته. والمبادئ التوجيهية لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية أساسية ف: توفير التوجيه للفرق 
رساء األساس النخراط الصندوق ف: بلد ما على مدى أطول من فترة واحدة من فترات تجديد  وا 

ثم يتم تنفيذ هذا النموذج األداء.  الموارد/دورة واحدة من دورات نظام تخصيص الموارد على أساس
الجديد من خالل نهج تدريج: على المستوى القطري لتحقيق التوازن بين االستدامة طويلة األجل 

. وأخيرا، وبما يتماشى مع التزام التجديد ديةافر اإل اتعو ة فترات التنفيذ األقصر للمشر رشاقوتفاءة و 



EB 2019/127/R.16  السابعالملحق  
 

31 

الذي ارا تشغيليا النخراط أصحاب المصلحة، الحادي عشر لموارد الصندوق، وضعت اإلدارة إط
ف: تصميم  المعلومات االرتجاعيةدمج فيه على تعزيز مشارتة المستفيدين و  ترتيز رئيس: يتمثل

 .اإلجراء جارٍ وتنفيذه.  المشروع

على تقرير الفعالية اإلنمائية في الصندوق تعليقات مكتب التقييم المستقل  –ثانيا 
  2018للصندوق لعام 

تقرير ستشراف: ف: اال هاونهجاإلدارة صراحة ف: الصندوق بشتل إجمال: متتب التقييم المستقل ر د  يق -2
، باإلضافة إلى التحسينات الت: ُأدخلت على هيتل وتحليل التقرير 2018 عامل الفعالية اإلنمائية للصندوق
للمتتب  تعليقات المحددة. وتعلقت ال2017 عامعلى تقرير  متتب التقييم المستقلبما يتماشى مع تعليقات 

 على تقرير العام الماض: بالنتائج المقدمة مقابل أهداف إطار إدارة النتائج.

لنتائج : لو شممؤسس: تحليل يقصد منه تقديم  الفعالية اإلنمائية للصندوقأن تقرير أن تشدد على تود اإلدارة  -3
نظرة عامة عن محرتات األداء على  وفريف: حين أنه و . بما يتماشى مع إطار إدارة النتائج الصندوق وأدائه

 أومواضيع محددة التلمات ف: تحليل مفصل ل على عددقيود الال يدخل بسبب إال أنه ، مؤسس:مستوى الال
تقرير رئيس الصندوق ف:  تم تضمين تحليل أعمق للقيود األساسية ومتابعة اإلدارة لهاعوامل تامنة. وقد 

، والذي هو أساس لاللتزامات المختلفة للتجديد 2019لعام  ير اإلدارةعن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتداب
الحادي عشر لموارد الصندوق ف: مجاالت مثل التمايز بين الجنسين، والمناخ، والتغذية، والشباب، وأطر 
الشراتات، إلخ. وتعتقد اإلدارة أيضا، وبما يتماشى مع نتائج استعراض األقران بشأن مزيج المنتجات، أن 

لألداء  العوامل المحرتةتلك  عن نتائج وأثر عمليات الصندوقاك إمتانية لت: يدرس التقرير السنوي هن
 فيها هو ضعيفالضعيف بعمق للمساعدة ف: توجيه اإلدارة ف: جهودها لتحسين األداء ف: المجاالت الت: 

 .باستمرار

نتائج لفترة التجديد العاشر لموارد وبما يتماشى مع منهجية مؤشرات النواتج الت: وضعت ف: إطار إدارة ال -4
الفعالية تقرير جارية، تما حدث ف: ثالث سنوات الصندوق، ستستمر اإلدارة ف: تقديم النتائج على أساس 

. غير أنه من المهم اإلشارة إلى أن تحليل اإلدارة أتثر حداثة من التحليل 2018لعام  اإلنمائية للصندوق
تقرير ، نظرا إلى أن العينة المستخدمة ف: ئج وأثر عمليات الصندوقعن نتاالتقرير السنوي المقدم ف: 

فترة التجديد ) 2018و 2016تتألف من مشروعات أغلقت بين عام:  2019لعام  الفعالية اإلنمائية للصندوق
عن نتائج وأثر عمليات التقرير السنوي (، بينما تتألف العينة المستخدمة ف: العاشر لموارد الصندوق

لذلك، فإن النتائج الواردة ف: التقريرين غير . 2017و 2015من مشروعات ُأنجزت بين عام:  الصندوق
لعام  الفعالية اإلنمائية للصندوقتقرير ف:  التحليل المقدم . تما أن اإلدارة تعززمباشربشتل قابلة للمقارنة 

ر التحسينات الت: بملحق إضاف: عن أداء الحافظة الجارية من أجل تسليط الضوء على بعض آثا 2019
التقارير السنوية المستقبلية ُأدخلت مؤخرا على هيتلية النتائج. وتعتقد اإلدارة أن التقييمات المستقبلية وربما 

 لدى اإلدارة.  روح االستباقيةسوف تصور تحسينات األداء تلك ونتائج  عن نتائج وأثر عمليات الصندوق

 


