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 تعليقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق على إطار الشراكة
 تعليقات عامة -أوال
ومرا يتعردااا  التغييرر لفتررة التجديرد الحرادي عشرر للمرواردصمم الصندوق إطارا للشرراكة لردعم أارداف ونظريرة  -1

اسرتقطاب الشرراكات فري  وثيقة. ويبني اذا اإلطار على 2025-2016ضمن سياق اإلطار االستراتيجي للفترة 
وعلى تقرير التقييم التجميعي عن الشراكات الذي أعده مكترب  1الصندوق لفترة التجديد الحادي عشر للموارد،

 .2012عام  ، والخبرة المتراكمة منذ إعداد استراتيجية الشراكات السابقة20182التقييم المستقل عام 
 امحفوفرر اويعتبررر اقتنرراص الحجررم الكبيررر مررن الشررراكات واألنمرراط المتعررددة للشررراكات ضررمن وثيقررة واحرردة أمررر  -2

، واي غالبا مرا تتطرور باسراليب ال يمكرن التنبرؤ بسياق ووضع معين إلى حد كبير الرتباطها رانظ ،بالتحديات
 الثناء لتوفير إطار متكامل لتشخيص الشراكات والترويج لها ورصداا. بها. وتمثل اذه الوثيقة جهدا يستحق

التغييرررر  يرررةنظر . وباإلضرررافة إلرررى ة العرررر جديرررو قويرررة مرررن الناحيرررة المفاايميرررة  الشررراملة ارررذه الوثيقرررةوتعتبرررر  -3
والرصررد واإلبررالت، تتضررمن الوثيقررة أيضررا  ،وأدوات وسررائط الشررراكات ،عمليررات األعمررال بشررانوالتوجيررا العررام 

خطة عمل في الملحق مرع توجهرات حرول الرصرد والتقيريم والت امرات التجديرد الحرادي عشرر للمروارد، وتصرميم 
 .برامج الفرص االسترايتجية القطرية وغيراا من القضايا

، واررو يركرر  علررى الحاجررة 2018الشررراكات لعررام  عررنالتجميعرري  التقيرريم قريرررتنرري اررذا اإلطررار علررى نتررائج ويب -4
للتماي  بين الشراكات على المستويات القطرية واإلقليمية والعالميرة، والطلرب إلرسراء شرراكات مخصوصرة فري 

ضررفا ء الطررابع المفرراايمي علررى الرردول الهشررة وفرري البلرردان متوسررطة الرردخل. وتعتبررر نظريررة التغييررر واضررحة وا 
عمليرات األعمرال مفيررد. وقرد تررم التطررق للتوصرريات المنبثقرة عررن تقريرر التقيرريم التجميعري بالتفصرريل فري الررذيل 

 األول.
وبمررا يتفررق مررع التوصرريات المنبثقررة عررن تقريررر التقيرريم التجميعرري، يؤكررد اإلطررار علررى أاميررة أاررداف الشررراكات  -5

الوثيق وثيقة قوية ومفيدة، على الررغم مرن إمكانيرة كونهرا أكثرر وضروحا ونتائجها. وعلى وجا اإلجمال، تعتبر 
 فيما يتعلق بالتحديات على المستويين التشغيلي والتنظيمي، كما سيتم توضيحا أدناه.

 التعليقات المخصوصة -ثانيا
وارري ال  (. تعتبرر الوثيقرة غامضرة فيمرا يتعلرق بهرذه القضرية  37)الفقررة الشرراكات فري الارراما والمشرروعات  -6

التري  ةبالسرائأخرذ الطبيعرة تعترف بالتحديات المتاصلة في بناء الشراكات في المشروعات والبرامج. والبد مرن 
على الغالب في االعتبار، إذ تتغير االحتياجرات المتنوعرة للشرراكة مرع تطرور الشرراكات نفسرها  تقوداا الفرص

. كرذل  ةالمشروعات أو البرامج المعنيومع تطور البرامج والمشروعات ومع دخول شركاء جدد وخروجهم من 
الوثيقررة وبصررورة صررحيحة إلررى أن البرررامج والمشررروعات تحتررا  ألن تكررون أكثررر اسررتراتيجية فرري نهجهررا  تشررير

                                            
استقطاب الشراكات لألثر على المستوى القطري  -التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق  :IFAD11/3/R.5انظر الوثيقة  1

 واالنخراط العالمي

على المستوى القطري استعراض  –عزيز الفعالية اإلنمائية تإرساء الشراكات ألغراض  :EC 2018/100/W.P.5انظر الوثيقة  2

 للخبرات والنتائج
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نحرررو إرسررراء الشرررراكات. ولكرررن ارررذا األمرررر يتطلرررب بعررر  المرونرررة فررري متطلبرررات الرصرررد واإلبرررالت. وتعتبرررر 
 .تج أ من إرساء الشراكات الفعالةي ال ءا  االستفادة مما جرى والتاقلم والتعلم ج  

(. تسلط الوثيقرة الضروء علرى أاميرة دور المرنإ فري إرسراء الشرراكات، ولكنهرا ال تعتررف بران 39)الفقرة المنح  -7
المررنإ غالبررا مررا ال تكررون بررنفس القرردر مررن الفعاليررة فرري إرسرراء الشررراكات إذا نفررذت كمشررروعات مسررتقلة غيررر 

على إدارة المنإ في  ة. وتقع المسؤولياإلقرا  أو بغيراا من المبادرات الجاريةمرتبطة بصورة كافية بحافظة 
شررعب مختلفررة مررن المنظمررة، ولكنهررا ال تكررون فرري العررادة علررى المسررتوى القطررري أو المسررتوى اإلقليمرري، كمررا 

م المؤسسرري أشرار إليرا تقريرر التقيرريم التجميعري وغيرره مرن تقييمررات مكترب التقيريم المسرتقل األخرررى )مرثال التقيري
 (. ويعتبر اذا األمر معوقا ااما إلرساء الشراكات مما البد من التطرق إليا.2014لتمويل المنإ لعام 

لشعبة المنشاة حديثا واي شعبة االنخراط العالمي لتتصور الوثيقة دورا ااما  :(  43)الفقرة  االنخرط العالمي -8
المشرورة التقنيرة  ةإال أنهرا ال تعتررف بااميرة دور شرعب ،العالميرةوالشراكات وتعبئة الموارد في تع ي  الشرراكات 

فرري الصررندوق الترري تقررع اعن ضررمن شررعبة اإلنتررا  المسررتدام واألسررواق والمؤسسررات، والرردور الررذي تلعبررا فرري 
لصررالإ  عررن التمويررل الريفرري الشررموليالشررراكات العالميررة. فعلررى سرربيل المثررال، أشررار تقريررر التقيرريم التجميعرري 

اإلنجرررا ات التررري حققهرررا فريرررق التمويرررل الريفررري )ضرررمن شرررعبة اإلنترررا  المسرررتدام  إلرررى 2019لعرررام  فقرررراء الريرررف
رئيسية ألغررا  الرتعلم وتقاسرم المعرفرة حرول واألسواق والمؤسسات( في إقامة الشبكات مع الجهات الفاعلة ال

تطررق النهج االبتكارية ضمن القطاع المالي. وكج ء من اإلطار الشامل، كران يتوجرب علرى ارذه الوثيقرة أن ت
دما  مسرؤوليات بنراء الشرراكات ضرمن المنظمرة إلى ال حاجة الصندوق لرعاية الشبكات التقنية المخصوصة وا 

مسرؤوليات عرن التنفيرذ باسرلوب مركر ي الخطرة العمرل المدرجرة فري الرذيل الثراني  تمثرلباسراا. وبنفس الررو،، 
كات وتعبئرررة المررروارد وشرررعبة النترررائج للغايرررة، وارررو يقرررع فررري المقرررام األول فررري شرررعبة االنخرررراط العرررالمي والشررررا

والسياسات التشغيلية. وكان يتوجب على خطط العمل أن تعر  نهجا أكثر المرك ية إلرساء الشرراكات، بمرا 
 يتماشى مع اإلصالحات الجارية حاليا في الصندوق.

إلطررار مررن نظررم الشررراكات. ويسررتقي اررذا ا يعررر  الررذيل الرابررع إطررارا لرصررد وتقيرريمالرصررد والتقيرريم وا.اررال    -9
تقييمرات المكترب اري  إلرى أن. ومرن اإليجرابي اإلشرارة الرصد والتقييم القائمة، والتري تعتبرر نهجرا كفرؤ ومعقروال

جر ء مررن نظررام الرصررد والتقيرريم المتكامررل فيمررا يتعلررق بمظرراار تقيرريم أي مشررروع أو برنررامج قطررري. ويررتم رصررد 
نتائج لفترة التجديد الحادي عشر للموارد، الذي يعتمرد الشراكات بصورة كبيرة من خالل مؤشرات إطار إدارة ال

اإلطرار إعرداد مرذكرات مروج ة سرنوية حرول  يقترر،على تقارير المشروع ومسوحات الشركاء. إضافة إلى ذل ، 
، ولكنررا مبررال  إرسراء الشررراكات علررى المسرتوى القطررري واإلقليمرري والعرالمي. ويبرردو أن الررنهج اإلجمرالي معقررول

وبما يتماشرى مرع التوصريات الرواردة فري الفقررة  .بالموارد المطلوبة لمتعلقةايتم إيضا، تبعاتا ولم  ،في الطمو،
 مكتب التقييم المستقل على اتباع نهج أكثر المرك ية وتوجها بالتعلم لرصد الشراكات. يشجع، 6

 المالحظات األخيرة -ثالثا
كوثيقررة شرراملة جيرردة اإلعررداد. وارري ترروفر توجهررا  فرري الصررندوق الشررراكاتإطررار يقرردر مكتررب التقيرريم المسررتقل  -11

مفاايميررا تشررتد الحاجرررة إليررا، ممرررا قررد يسررراعد الصررندوق فرري بنررراء شررراكات أكثرررر فعاليررة لتع يررر  أثررره ونواتجرررا 
 اإلنمائية.


