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 موجز تنفيذي

مكتب  توصياتلاإلدارة  متابعة التقييم وتدابير اإلدارةرئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات تقرير  يتناول -1

 رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةتقرير  شملوي التقييم المستقل في الصندوق.

للمتابعة  وتقييم واحدمنها تقييمات جديدة  15 توصية(، 67تشمل ) تقييما 16، ما مجموعه 2020لعام 

 التاريخية.

 هي كالتالي: 2020الرسائل الرئيسية المنبثقة عن تقرير عام و -2

ن حيث أعنصريين قويين واألخذ بها تظل متابعة اإلدارة لتوصيات مكتب التقييم المستقل  (1)

 ال تزال جاريةفي المائة( أو  60من التوصيات تتم متابعتها بشكل كامل ) المائة في 99

في برامج الفرص القطرية  واالستراتيجيات ةالبرامج القطريوال تزال متابعة تقييمات  .المائة( في 39)

أُدرجت  إذاالستراتيجية القطرية الجديدة وتقييمات أداء المشروعات في المشروعات الجديدة قوية، 

 .الجديدةالمشروعات والستراتيجيات اتصاميم في التوصيات بشكل كامل 

وتشمل األمثلة . تحديدا لإلبالغ عنهاعة أكثر شهدت التوصيات المحددة والموجهة نحو اإلجراءات متاب (2)

إدخال عقود تستند إلى األداء لوحدات إدارة المشروعات، والحد من االنتشار الجغرافي ألنشطة 

الصندوق وإجراء دراسات مواضيعية محددة. وفي الوقت نفسه، تشير اإلدارة إلى أنه ال تحتوي جميع 

هذا األمر بشكل خاص التوصيات التي قدمها مكتب التقييم المستقل على إجراءات محددة. وينطبق 

يقترح مكتب التقييم المستقل تعزيز  إذعلى التوصيات المتعلقة بمجاالت مثل األنشطة غير اإلقراضية، 

. وتتكون متابعة األنشطة غير اإلقراضية أو اعتماد نُهج برامجية دون اإلشارة إلى إجراءات محددة

 حالة.هذه الستبقى حتما في  جاريةهذه التوصيات من عمليات 

رئيس أشار إليه تقرير الذي نحو التعد التقييمات على مستوى الحافظة محددة السياق، ولها، على  (3)

واستيعاب متابعة ل، فترة مثلى ل2019لعام  الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

ولهذا األمر تبعيات على جبهتين. أوال، ينبغي تقليل الفاصل الزمني بين توافر التقييمات  .لدروسا

وبرنامج الفرص واستكمال الحافظة إلى أدنى حد، مع ضمان أن تكون الفترة بين توافر التقييم 

 دروس.كافية للسماح للفرق بالتفكير بشكل كاف في ال االستراتيجية القطرية الجديد أو المشروع الجديد

، في حين للتقييمات على مستوى المشروعات المدرجة في هذا التقرير عامانوثمة فاصل زمني مدته 

متابعة التوصيات على مستوى الحافظة  فإنثانيا، وأن مشروعات المتابعة عادة ما تُصمم قبل ذلك. 

ق المشروع بثالث بعد إغال رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةفي تقرير 

لمتابعة أن تقتصر ا، ترى اإلدارة أنه ينبغي ولذلك. التعلّمالمساءلة وال  ال تساعد علىسنوات أو أكثر 

على التقييمات  رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةالمبلغ عنها في تقرير 

ممارسات  على غرارت على مستوى الحافظة، المواضيعية/المؤسسية أو االستراتيجية بدال من التقييما

 منظمات أخرى مثل البنك الدولي.

رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات بالنظر إلى أن التقييمات المدرجة في كل تقرير من تقارير  (4)

)في هذه خالل إطار زمني مماثل  والمنجزةتُجرى للمشروعات المصممة  التقييم وتدابير اإلدارة

درجة من التكرار في  ثمة (،2017في عام  والمنجزة 2009المصممة في المتوسط قبل عام الحالة، 

التوصيات تعطي انطباعا بأن اإلدارة لم تتخذ إجراءات بشأن المجاالت الرئيسية. ومع ذلك، وكما يشير 

ن نبثقة عالم، واستشهادا باألدلة رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةتقرير 

 على شكلالحافظة الجارية والحافظة المصممة حديثا، اتُخذت إجراءات بشأن المجاالت المتكررة 

التحسينات الناتجة عن هذه  وتكونوما إلى ذلك.  ياسات ومبادئ توجيهية واستراتيجيات جديدةس

 التغييرات أكثر وضوحا في الحافظة المصممة حديثا والحافظة الجارية.
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إلعادة استعراض األقران، ترى اإلدارة أن هناك مجاال لمكتب التقييم المستقل  توصياتفي سياق  (5)

النظر في شكل وهيكل التوصيات بهدف ضمان تحقيق قيمة مضافة تتجاوز اإلجراءات التي بدأتها 

إجراء رسم خرائط للتوصيات  خالل اإلدارة بالفعل. وستعمل اإلدارة مع مكتب التقييم المستقل من

والمقدمة في التقييمات المؤسسية/المواضيعية/االستراتيجية في السنوات  هة نحو اإلجراءاتالموج

 تحديد الفجوات أو مجاالت العمل اإلضافية.لاإلدارة حتى اآلن،  المتابعة التي أجرتهااألخيرة مقابل 
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 التقييم وتدابير اإلدارةرئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات تقرير 

 2020 لعام

 مقدمة

 ،رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةعشر من تقرير  السابعهذا هو اإلصدار  -1

 ةبعاتلموارد الصندوق. وفي هذا التقرير، تقوم اإلدارة باإلبالغ عن م عشر الحاديلفترة التجديد  واألول

 .يجريها مكتب التقييم المستقل في الصندوقمختارة المنبثقة عن تقييمات التوصيات 

إلى مجلدين. ويوفر المجلد  رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةينقسم تقرير و -2

، وتوليفة للنتائج الناشئة والمواضيع المتكررة المستمدة من إجراءات المتابعةعرضا عاما لوضع األول 

 متابعةالإجراءات دية وافرإتوصيات  (كضميمة )المرفق ويسرد المجلد الثانيتي يشملها التقرير. ال التقييمات

 وصيات.من تلك التالمتخذة استجابة لكل توصية  المحددة

القسم ثانيا على التقرير كأداة للمساءلة. يركز و ته.ومنهجي هداف التقريرأل عرضا عاماالقسم أوال يوفر و -3

تغطية التقييمات التي يشملها هذا اإلصدار من التقرير والوضع اإلجمالي لتنفيذ توصيات التقييم  ويعرض

الضوء على هذا القسم على وجه الخصوص  ويسلط. لتقريرل التعلّمعد ويركز القسم ثالثا على بُ . المستقل

يتم  إلجراءات التيل عاماعرضا االتجاهات المواضيعية الناشئة عن التقييمات على مستوى الحافظة، ويوفر 

 ويعرض القسم رابعا استنتاجات التقرير.اتخاذها في تلك المجاالت. 

 والمنهجية األهداف - والأ

 األهداف -ألف 

هيكلية التقييم  فيأداة هامة  رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةتقرير يعتبر  -4

 :  التاليانرئيسيان الهدفان الالذاتي، وله 

لجنة التقييم موحد إلى البالغ اإلصارمة مع الفرق ذات الصلة والمتابعة التعزيز المساءلة من خالل  (1)

 ؛ توصيات التقييم المستقلاستجابة لاإلدارة  اإلجراءات التي تتخذها عنوالمجلس التنفيذي 

التي وعن طريق تحديد القضايا المتكررة على مستوى الحافظة والمستوى المؤسسي  التعلّماستيعاب  (2)

    تتطلب اهتماما مستهدفا من اإلدارة من أجل تعزيز الفعالية اإلنمائية.

 المنهجية -باء 

نفس الشكل كما في  2020عام ل رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةبع تقرير يتّ  -5

 .تهااإلقليمي، ومدى متابع ها، وتوزيعاها، ومستوالمستقل توصيات التقييم السنوات السابقة، ويحلل طبيعة

واستجابة لتعليقات مكتب في الملحق األول.  لمنهجية المستخدمة في إعداد التقريرلويمكن إيجاد وصف مفصل 

 2020، ال يفكك تقرير عام ر، ولتجنب اإلفراط في التفاصيلالتقييم المستقل على اإلصدارات السابقة للتقري

التوصيات بل باألحرى يبلغ عن متابعة التوصيات ككل كما قدمها مكتب التقييم المستقل. ووفقا للممارسة 

 1، يقدم التقرير تحليال مواضيعيا مفصال على مستوى الحافظة.2019المتبعة في تقرير عام 

                                                      

 .البرامج والمشروعات القطريةمستوى الحافظة يشمل مستوى  1
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 تعزيز المساءلة –ثانيا 

 التوصيات تصنيفو اتتغطية التقييم – فأل

 16 همجموعما  2020رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام تقرير يغّطي  -6

منها تقييمات  15بشكل مشترك؛  اختيارهاباإلدارة ومكتب التقييم المستقل  قامت( توصية 67بإجمالي ) تقييما

رئيس وتقييم واحد للمتابعة التاريخية )يُغطى في تقرير  2019و 2018 يجديدة تم االنتهاء منها في عام

 (.2018الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام 

اإلدارة ولكنها لم  اوبالنسبة للمتابعة التاريخية، ال يتضمن التقرير سوى التوصيات المعلقة التي وافقت عليه -7

تتابعها بشكل كامل في اإلصدارات السابقة. وهناك خمس توصيات معلقة من التقييم المؤسسي لتجربة 

 ، وبالتالي يشملها هذا اإلصدار.الالمركزية في الصندوق

 1الجدول 

 *التاريخية المتابعةمن  : الجولة األولى2020عام ل رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة تقرير

 إجراءات توصيات التقييم 2020تقييمات جديدة 

 نوع التقييم مستوى التقييم

تقييم 
 مؤسسي

البرنامج تقييم 
القطري 

االستراتيجية و
 القطرية 

تقرير 
توليفة 
 تقييمية

تقييم 
 أثر

تقييم 
أداء 
 مشروع

 المجموع

        مستوى الحافظة

 اتالستراتيجياو ةقطريالبرامج ال من تقييمات تقييم 1 الهاديآسيا والمحيط 

 13 7 - - 6 - مشروعاتالتقييمات أداء من  تقييم 2+ القطرية 

 اتالستراتيجياو ةتقييمات البرامج القطريمن  تقييم 1 أفريقيا الشرقية والجنوبية

 1+  مشروعاتالتقييمات أداء من  تقييم 2+  القطرية

 16 8 4 - 4 - تقييم أثر

 8 8 - - - - مشروعاتالتقييمات أداء من  تقييم 2 الالتينية والكاريبيأمريكا 

الشرق األدنى وشمال أفريقيا 

 وأوروبا

 اتالستراتيجياو ةتقييمات البرامج القطريمن  تقييم 2

 10 3 - - 7 - مشروعاتالأداء  من تقييمات تقييم 1+  القطرية

 اتالستراتيجياو ةالبرامج القطريمن تقييمات تقييم  1 أفريقيا الغربية والوسطى

 9 4 - - 5 - مشروعاتالأداء  من تقييمات تقييم 1+  القطرية

 56 30 4 - 22 - 14 المجموع الفرعي 

        المستوى المؤسسي

المؤسسي النخراط التقييم 

الصندوق في تنمية سالسل القيمة 

 6 - - - - 6 تقييم مؤسسي 1 للفقراء المناصرة

المؤسسي لتجربة التقييم 

 5     5 تقييم مؤسسي 1 الالمركزية في الصندوق

 11 - - - - - 2 المجموع الفرعي 

 67 30 4 - 22 11 16 المجموع 

 توزيع مفصل.االطالع على في الملحق الثاني من أجل  1انظر الجدول * 

 

تقدر اإلدارة جهود مكتب التقييم المستقل الرامية إلى تبسيط التوصيات، وتالحظ أن التقييمات على مستوى و -8

أربع توصيات. ويحتوي التقييم  على في المتوسط تحتويالمشروعات والمستوى القُطري على حد سواء 

جموعه ست توصيات وافقت للفقراء على ما م المؤسسي النخراط الصندوق في تنمية سالسل القيمة المناصرة

عليها اإلدارة، وهناك خمس توصيات معلقة من التقييم المؤسسي لتجربة الالمركزية في الصندوق ُمدرجة 

 .2020عام ل رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةللمتابعة التاريخية في تقرير 
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لى عدد أقل من التقييمات واإلجراءات التي يتعين متابعتها يحتوي ع 2020وتالحظ اإلدارة أيضا أن تقرير عام  -9

إجراء(. ويُعزى ذلك في المقام األول  187، و2019تقييما في تقرير عام  31مقارنة باإلصدارات السابقة )

تقييما للمتابعة  11على  2019إلى عاملين. أوال، انخفاض عدد تقييمات المتابعة التاريخية )احتوى تقرير عام 

وعلى نحو ما تم االتفاق عليه مع مكتب التقييم المستقل ولجنة التقييم، ينبغي إتاحة فاصل زمني  ريخية(.التا

لطول الفترة الالزمة العتماد  األقل للتقييمات المؤسسية، نظرا بين المتابعة والتقرير مدته سنتان على

ينبغي أن تقتصر المتابعة التاريخية  االستراتيجية والتوصيات على صعيد السياسات. وترى اإلدارة أيضا أنه

ال يتم استخدامها للتقييمات على مستوى الحافظة نظرا لضيق نطاق أعلى التقييمات المؤسسية والمواضيعية و

في قسم المنهجية،  على النحو المشار إليهثانيا، و. الحافظةمنيا على مستوى التوصيات والمتابعة المحددة ز

 قُدمت التوصيات على النحو الذي ذكره مكتب التقييم المستقل في تقرير التقييم )أي أنها غير مفككة(.

تقييمات الحافظة )من التقييمات على مستوى  الكبيربالنظر إلى العدد  .وطبيعة التوصيات مستوى المتابعة -10

في المائة  81، تتعلق األثر( اتأداء المشروعات وتقييم ، وتقييماتالبرامج القطرية واالستراتيجيات القطرية

في المائة منها توصيات استراتيجية. وغالبا ما تُستمد التقييمات  19من التوصيات بالمجاالت التشغيلية وتعتبر 

. وأسفر التقييم البرامج القطرية واالستراتيجيات القطريةاالستراتيجية على مستوى الحافظة من تقييمات 

 تشغيلية أكثر من كونها توصيات استراتيجيةلتنمية سالسل القيمة المناصرة للفقراء عن توصيات  سيالمؤس

 مثل تحسين القدرات أو تعزيز الشراكات.

من المهم أيضا و .للمتابعة في المائة تقريبا من التوصيات منوطة بالصندوق على المستوى القطري 85وهناك  -11

الحافظة، بغض جميع التوصيات على مستوى  بشكل مشترك يتابعانالصندوق والحكومات  إلى أناإلشارة 

قطرية ال ستراتيجيةاالفرص الخالل الصياغة المشتركة لبرامج  من المنوطة بهاالجهة المحددة  النظر عن

ن عقة . وُوجهت بشكل خاص توصية واحدة فقط منبثالتنفيذدعم اإلشراف وجديدة، ومن خالل المشروعات الو

مشاركة أكبر في أنشطة الصندوق على  ضمانفي نيبال إلى السلطات الحكومية ) اتتقييم أداء المشروع

 اتن تقييم أداء المشروععمستوى الوالية والمستوى المحلي(، وُوجهت بشكل خاص توصية أخرى منبثقة 

النكا إلى أحد مشروعات المتابعة )توطيد وتعزيز المنظمات المجتمعية من المشروع السابق بدال  في سري

 .من إنشاء منظمات جديدة(

المؤسسي ن التقييم عفي المائة من التوصيات على المستوى المؤسسي، معظمها منبثق  11معالجة  توتم -12

االستراتيجية والبرنامج القطري للفقراء. إال أن تقييم  النخراط الصندوق في تنمية سالسل القيمة المناصرة

كانت توصية حيث  القطري، الحضورعلى توصية بشأن الالمركزية وتعزيز  لجورجيا يحتويالقطرية 

 للمتابعة على المستوى المؤسسي.
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 2الجدول 

التوصيات بحسب نوع المستوى المحدد : عدد 2020عام ل رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةتقرير 

 وطبيعة التوصية

  طبيعة التوصيات 

 المستوى
 المجموع استراتيجية تشغيلية

النسبة 

 المئوية

 11 7 2 5 المستوى المؤسسي

     

  6 1 5 مؤسسيالتقييم ال

  1 1 - القطرية ةالستراتيجياو يقطرامج النالبرتقييم 

     مستوى الحافظة

 85 53 11 42 القطريالمستوى 

  21 9 12 القطرية ةالستراتيجياو يقطرامج النالبرتقييم 

  28 2 26 مشروعالتقييم أداء 

  4 - 4 ثراألتقييم 

 2 1 - 1 السلطات الحكوميةمستوى 

  1 - 1 مشروعالتقييم أداء 

 2 1 - 1 المشروعاتمستوى 

  1 - 1 مشروعالتقييم أداء 

  62 12 50 المجموع

   19 81 النسبة المئوية

 متابعةوضع التنفيذ: مدى ال -باء 

في المائة من التوصيات  99إذ تتم متابعة  ،توصيات مكتب التقييم المستقل عالياباإلدارة  أخذبوجه عام، ال يزال  -13

فيروس  جائحةالضوء على أن  تسليطمتابعة كاملة أو تُتخذ إجراءات ملموسة في اتجاه التوصيات. ومن المهم 

تقرير العام المقبل على المستوى ل توصيات معينةتحديات في متابعة بعض ال يمكن أن تؤدي إلى 19-كوفيد

المؤسسي، بالنظر إلى منح األولوية لالستجابة والتعافي في فترة ما بعد الجائحة والحاجة إلى إعادة ترتيب 

 األولويات.

ن التوصيات متابعة كاملة. ويرجع ذلك إلى أن تقييمات في المائة م 64وعلى مستوى الحافظة، تمت متابعة  -14

 التي جديدةالقطرية الستراتيجية االفرص البرامج  تليهاعادة ما  البرامج القطرية واالستراتيجيات القطرية

. وفي حالة التقييمات على مستوى البرامج القطرية واالستراتيجيات القطريةتناول توصيات تقييمات ت

الضوء  تسليطتوصيات في تصميم العمليات الجديدة. ومن المهم الالمشروعات الجديدة  تضمنتالمشروعات، 

على مستوى البرنامج القطري، بمجاالت مثل تعزيز  ،عددا من توصيات مكتب التقييم المستقل تتعلقعلى أن 

 حيث تكون –تعزيز الشراكات أو االنخراط بشكل أكبر على مستوى السياسات  –األنشطة غير اإلقراضية 

 على الفور.محددة مخرجات  جارية ال محالة وال توجداإلجراءات 
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 3الجدول 

: وضع تنفيذ توصيات التقييم بحسب نوع 2020 لعام رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةتقرير 

 *(من المتابعة التقييم )الجولة األولى

 
 جارية متابعة كاملة

قابلة غير 
 المجموع للتطبيق

 11  7 4 المستوى المؤسسي

     

 للفقراء المؤسسي النخراط الصندوق في تنمية سالسل القيمة المناصرةتقييم ال
 

6  6 

 5  1 4 )متابعة تاريخية( لتجربة الالمركزية في الصندوقمؤسسي التقييم ال

 56 1 19 36 مستوى الحافظة

  2 34 64 النسبة المئوية

 22 1 11 10 القطرية ةالستراتيجياو يقطرامج النالبرتقييم 

 4  1 3 ثراألتقييم 

 30  7 23 مشروعالتقييم أداء 

 67 1 26 40 المجموع

  1 39 60 النسبة المئوية

 توزيع مفصل. االطالع على من أجل المجلد الثاني*انظر 

رئيس الصندوق عن وضع في المجلد الثاني من تقرير واردة كل توصية المفصلة لمتابعة لاباإلضافة إلى و -15

 . عن اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارةمثلة األ بعضرد أدناه ي، تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

أوصى مكتب التقييم المستقل في تقييم أحد المشروعات في بليز التوصيات التي تمت متابعتها متابعة كاملة.  -16

وتمشيا  األداء لموظفي وحدة إدارة المشروعات وإسناد تجديد العقود إلى نتائج هذه التقييمات.بإجراء تقييمات 

مع تلك التوصية، تُجرى في المشروع الجديد في بليز تقييمات األداء في نهاية فترات االختبار وقبل تجديد 

لبوركينا فاسو،  ة القطريةالبرنامج القطري واالستراتيجي وحدة إدارة المشروعات. وفي تقييمعقود موظفي 

المستقل قصر االنتشار الجغرافي للبرنامج القطري على ثالث أو أربع مناطق. وفي اقترح مكتب التقييم 

االستثمار الجديد للبلد، اقتصر النطاق الجغرافي على أربع مناطق مستهدفة. وفي تقييم أداء المشروع في 

األعمال الزراعية والتجهيز الزراعي في  تنميةل التركيز على مولدوفا، اقترح مكتب التقييم المستقجمهورية 

مولدوفا هذا األمر بعين  جمهورية القيمة الجديد في سالسلمشروعات سالسل القيمة. وقد أخذ مشروع تنمية 

بوضع مخصصات للخبرة التقنية لتوظيف متخصص في  أيضايركز على نهج مثل هذا، مع القيام واالعتبار 

عية في وحدة تنفيذ البرامج المجمعة وكذلك لشركة تسويق متخصصة لتقديم الدعم لمنظمات األعمال الزرا

 المنتجين وأصحاب المبادرات الفردية.

يستثمر النكا بأن  في سري البرنامج القطري واالستراتيجية القطريةأوصى تقييم  التوصيات الجارية. -17

أكثر وأن يكون لديه برنامج أكثر تركيزا يتضمن مسارات لتوسيع النطاق. وتوافق  يلصندوق في عمل تحليلا

الجديد، بإجراء تحليل  ةوسوف تقوم، عند إعداد برنامج الفرص االستراتيجية القطري التوصية هذه اإلدارة على

الشراكة مع للصندوق ب ةلالسترشاد به في المناقشات وصياغة االستراتيجية القطري أقوىاقتصادي ومالي 

إرساء تنفيذ المشروع في الكيانات الالمركزية.  بأنه ينبغيالحكومة. وفي تونس، أوصى مكتب التقييم المستقل 

واستجابة لتلك التوصية، ستشارك سلطات محلية منتخبة مؤخرا في تنفيذ المشروع الجديد على المستوى 

 المحلي.

الواردة التوصية وهي : قابلة للتطبيقعلى أنها غير فقط واحدة  ُصنفت توصية. القابلة للتطبيقالتوصيات غير  -18

لجورجيا بزيادة الحضور القطري في سياق الالمركزية.  البرنامج القطري واالستراتيجية القطريةفي تقييم 

الموارد  قيوديراعي جا قائما على المراكز نموذوتتبع الالمركزية في الصندوق نهجا مؤسسيا، يتضمن 

 االستراتيجية.  واألولويات
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المؤسسي لتجربة  التقييماختُتم  .المؤسسي لتجربة الالمركزية في الصندوق للتقييم المتابعة التاريخية -19

قبل التجديد العاشر لموارد الصندوق. ومنذ ذلك الحين، شهدت  2016الالمركزية في الصندوق في عام 

إلى التوحيد في  طموحات وخطط الالمركزية في الصندوق تغيرا كبيرا، مع االنتقال من الحضور القطري

في  32في المائة إلى  17الالمركزيين من نسبة الموظفين بزيادة الصندوق أيضا  قام. والمراكزإطار نموذج 

في المائة في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق.  45المائة حاليا، مع التخطيط لزيادة الالمركزية حتى 

 ولذا، بالرغم من أن توصيات التقييم أكثر صلة بنموذج الالمركزية السابق في الصندوق، فقد أدرجت اإلدارة

 التقييمالحالي. ومن بين التوصيات الخمس المعلقة من  المراكزيات في نموذج جوانب ذات صلة من التوص

. وتلبية لتفويض الصالحياتالمؤسسي لتجربة الالمركزية في الصندوق، تتعلق توصيتان بوضع إطار جديد 

 لتفويض الصالحيات وجرى تحسينهد الصندوق، ُوضع إطار مقابل التجديد الحادي عشر لموار اتالتزامحد أل

إعداد أيضا بحزمة شاملة من التدريب والدعم بشأن  مصحوباالصالحيات منذ ذلك الحين. وكان إطار تفويض 

ميزانيات للموظفين ذوي الصلة والمعنيين. وفيما يتعلق باألنشطة غير اإلقراضية، اقترح مكتب التقييم ال

ميزانيات لهذه األنشطة على  المستقل توثيق التعاون بين الموظفين التقنيين والمكاتب القطرية وخصص

لموظفون التقنيون أيضا في المستوى القطري. وبموجب نموذج العمل الالمركزي في الصندوق، يتمركز ا

 لتقديم دعم أكبر وأوثق للفرق القطرية. الميدان

من بين التوصيات السبع للفقراء.  المؤسسي النخراط الصندوق في تنمية سالسل القيمة المناصرة التقييم -20

، بإعداد استراتيجية مؤسسيةواحدة متعلقة توصية التقييم المؤسسي، لم توافق اإلدارة على  هذا الواردة في

اإلدارة أن إعداد  ورأت 2على أربع توصيات. بصورة كاملةوصيتين ووافقت تعلى  بصورة جزئيةووافقت 

يقدم توجيهات أكثر واقعية للفرق المسؤولة عن تصميم وتنفيذ المشروعات بدال من سمبادئ توجيهية تشغيلية 

الصندوق في  انخراطإعداد استراتيجية. وانتهى الصندوق من إعداد المبادئ التوجيهية التشغيلية الجديدة بشأن 

لين عن تصميم وتنفيذ المبادئ التوجيهية الخبراء المسؤو هذه تنمية سالسل القيمة المناصرة للفقراء. وستساعد

المشروعات على تقديم المزيد من مشروعات سالسل القيمة المناصرة للفقراء. وتولي المبادئ التوجيهية 

سالسل قيمة شاملة مناصرة  تنميةاهتماما خاصا لتعزيز الشمولية، واالستهداف، والتسيير، والقدرة على 

 للفقراء.

تتضمن ثالث توصيات منها إجراءات ، لم بصورة كاملةومن التوصيات األربع التي وافقت عليها اإلدارة  -21

الوصول إلى محددة. وتضمن ذلك: اعتماد نهج برنامجي، وتعزيز الشراكات لتنمية سالسل القيمة، وتعزيز 

شديدة الفقر، وتعزيز المساواة بين الجنسين. وتعد هذه كلها مجاالت ستستمر فيها المتابعة، المجموعات الفقيرة و

القطرية اإلفرادية. وفي هذا السياق،  المشروعاتو اتاالستراتيجيتصاميم  فيإذ يلزم إدراج هذه الجوانب 

تمت الموافقة عليها في  تيالتوصية الرابعة التظل المتابعة في استجابة إدارة الصندوق ذات صلة. وقد تمثلت 

المشروعات بشأن تنمية سالسل القيمة. واقترحت اإلدارة أن تكون والصندوق موظفي تعزيز قدرة كل من 

أكاديمية العمليات التابعة للصندوق بمثابة نقطة دخول لبناء قدرات موظفي الصندوق. ومع ذلك، في ظل 

في عام  كان مقررادورات أكاديمية العمليات كما ، لم يتمّكن الصندوق من عقد 19-كوفيدجائحة فيروس 

النظراء  وعي رفع، يعمل الصندوق على اتعقد دورات افتراضية. وعلى مستوى المشروعيعتزم و، 2020

بالحاجة إلى الخبرات في تنمية سالسل القيمة. ومرة أخرى، يعد  اتالمشروعوتنفيذ الحكوميين أثناء تصميم 

 بشكل أفضل لمستوى مشروع تنمية سالسل القيمة اإلفرادية.مستوى المتابعة هذا مناسبا 

وتعليقات مكتب التقييم  2019توصيات التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  متابعة -22

التقرير السنوي عن  وّجهفي العام الماضي، . 2019المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام 

ومن بين هذه التوصيات، وافقت اإلدارة  .إلدارةا إلىة شاملنتائج وأثر عمليات الصندوق خمس توصيات 

بصورة كاملة على أربع توصيات ووافقت بصورة جزئية على توصية. ولم تتضمن أي من التوصيات أية 

                                                      

 التي وافقت عليها اإلدارة في ردها. التوصياتال يتبع تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة إال   2
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 فعل قد اتخذت فيها إجراءات وبدأت إصالحات.إجراءات محددة إضافية تتجاوز المجاالت التي كانت اإلدارة بال

 .ي الملحق الخامسويمكن االطالع على وضع المتابعة مقابل هذه اإلجراءات ف

 التعلّماستيعاب  –ثالثا 

 المتكررة  مواضيعال معالجةتحديد و العمل: مجاالت - ألف

ن التقييمات التي يشملها عمستوى الحافظة المنبثقة على توصيات الاستنادا إلى التوسيم المواضيعي وتحليل  -23

 ، نشأت المواضيع التالية.2020لعام  رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة تقرير

 4الجدول 

على مستوى الحافظة مصنفة  التوصيات: 2020عام ل رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةتقرير 

 3ةعريضالمواضيعية ال حسب المجاالت
 متابعة كاملة جار   النسبة المئوية المجموع المجال المواضيعي

 6 2 14 8 االستهداف والتمايز بين الجنسين

التمويل الريفي، والمجاالت التقنية )إدارة الموارد الطبيعية، والقطاع الخاص، 

 (ذلكوما إلى سالسل القيمة، و
19 34 

7 12 

 7 2 16 9 (وما إلى ذلك إدارة المشروعات )الرصد والتقييم،

 3 5 14 8 األنشطة غير اإلقراضية )الشراكات، واالنخراط السياساتي، وإدارة المعرفة(

المواضيع الشاملة )المنح، والتصميم، واالستدامة، وبرامج الفرص االستراتيجية 

 (وما إلى ذلك القطرية،
11 20 

3 8 

   2 1 المواضيع المؤسسية )الالمركزية، والموارد البشرية(

   100 56 المجموع

وكانت ، عبر جميع المجاالت المواضيعية اإلدارة متابعة قوية أجرت ،ماال، كما يتبين من الجدول أعالهوإج -24

من الصعب  سلفا، ذُكر. ومع ذلك، كما من التوصيات الجاريةر ثكاملة أك التوصيات التي تجري متابعتها متابعة

قراضية التي تتطلب فيها التوصيات بالنسبة لمجاالت مثل األنشطة غير اإلالوصول إلى وضع المتابعة الكاملة 

 .وجاريةمتابعة منتظمة 

التي الحافظة ضمن المجاالت التقنية،  وكما يتبين من الجدول أعاله، تندرج أغلبية التوصيات على مستوى -25

م بالجوانب التقنية المحددة ألي برنامج أو مشروع قطري )مثل مواصلة دعم التمويل تكون ذات صلة بوجه عا

البرنامج تقييم  على النحو المقترح فيبصورة أكبر مع القطاع الخاص  االنخراطالريفي في بلد معين، أو 

ات مخصصة النكا(. ولذا، يجب أن تكون إجراءات متابعة هذه التوصي لسري القطري واالستراتيجية القطرية

قادرة على  مراكزللمشروع أو البلد. غير أن الهيكل الالمركزي يضم أيضا موظفين تقنيين تم توزيعهم على 

 تقديم دعم تقني أوثق في هذه المجاالت.

واالستراتيجيات  المشروعاتويمكن تتبع متابعة التقييمات على مستوى الحافظة على أفضل وجه من خالل  -26

التي أُخذت فيها التوصيات بعين االعتبار. ويرد أدناه التقدم الذي أحرزته اإلدارة بشأن المصممة حديثا القطرية 

لمكتب التقييم المستقل، بجانب المزيد  ةالمنتجات الجديد توليفةالمجموعات المواضيعية. وتتطلع اإلدارة إلى 

 والمواضيعية، وهو ما سيوفر مجاال أكبر لتبادل الدروس. والجامعةمن التقييمات الشاملة 

التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، قامت اإلدارة بتنقيح المبادئ  أحد التزامات. في إطار االستهداف -27

التوجيهية لالستهداف. وعالوة على ذلك، تم إعداد خطط عمل للتمايز بين الجنسين والشباب لتزويد الفرق 

والمشروعات. وعلى مستوى  برامج الفرص االستراتيجية القطرية فييفية إدراج هذه الجوانب بإرشادات عن ك

                                                      

 .2و 1، الجدوالن الثالثيمكن االطالع على البيانات المصنفة حسب المجاالت المواضيعية في الملحق   3
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في المائة من التوصيات القائمة على التقييمات بتعزيز االستهداف الجغرافي واستهداف  14، تتعلق الحافظة

على التمايز بين الجنسين الفقر على حد سواء. وعالوة على ذلك، تدعو التقييمات أيضا إلى التركيز بشكل أقوى 

نقطة استعراضات الجودة عند  أجرتهاالتصميم التي  عندوالشباب. واستنادا إلى تقييمات المشروعات الجديدة 

في المائة  94فيما يتعلق باالستهداف، و 2019في المائة من المشروعات الجديدة في عام  93، ُصنف الدخول

من  المائة فيما يتعلق بالشباب على أنها ُمرضية إلى حد ما أو أفضل في 86فيما يتعلق بالتمايز بين الجنسين و

في المائة تُصنف حاليا على  91. وتظهر تصنيفات اإلشراف التي تقيّم االستهداف في الحافظة الجارية أن ذلك

 أنها ُمرضية إلى حد ما أو أعلى.

القطرية توصيات بتعزيز  اتاالستراتيجيو ةالبرامج القطريتضمنت جميع تقييمات األنشطة غير اإلقراضية.  -28

غير اإلقراضية على مستوى البرنامج القطري. وتظل األنشطة األنشطة أوجه التآزر بين األنشطة اإلقراضية و

غير اإلقراضية موضوعا متكررا في التقارير السنوية عن نتائج وأثر عمليات الصندوق كمجال يحتاج إلى 

المبسطة  الحوافظإلى جانب  –مع الموظفين التقنيين الالمركزيين  المراكزالتعزيز. وترى اإلدارة أن هيكل 

سيتيح للفريق القطري وقتا أكبر للتركيز على األنشطة  –التي تتضمن مشروعات أقل عددا وأكبر حجما 

 بالنظر إلىتحسين األداء في هذا المجال. وعالوة على ذلك، ينبغي مراعاة أنه  وبالتالياإلقراضية،  غير

وتأثيرها بصورة كاملة  عوبة قياس األنشطة غير اإلقراضية وتحديدها كميا، ال يمكن تسجيل جميع نتائجهاص

بالرغم من أن اإلدارة تتيح موارد مستقلة أكبر لالنخراط السياساتي. وفي أحد تقييمات المتابعة بشأن  –

ركيز على أداء األنشطة غير اإلقراضية الالمركزية في المستقبل، تشجع اإلدارة مكتب التقييم المستقل على الت

 على المستوى القطري.

تبقى قدرات التنفيذ لدى الحكومات عامال مقيدا لتحقيق أداء جيد للمشروع. وتشير تقييمات إدارة المشروعات.  -29

وحدات إدارة المشروعات،  تعزيز القدرات في الحاجة إلىمكتب التقييم المستقل والتقييمات الذاتية لإلدارة إلى 

. وتبذل اإلدارة جهودا 2020التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام النحو المشار إليه في على 

لضمان استخدام العقود على أساس الجدارة في وحدات إدارة المشروعات، وطورت عددا من المبادرات على 

ة المالية، والتوريد والرصد والتقييم. ومع ذلك، ال تزال هناك المستوى المؤسسي لتعزيز القدرات في اإلدار

المشروعات تراعي بشكل متزايد السياق المؤسسي  تصاميمفجوات وقيود تتعلق بالقدرات. وبالرغم من أن 

 2018للمشروعات المصممة في عامي  الدخولوقدرات التنفيذ )كما لوحظ في استعراضات الجودة عند نقطة 

بذل المزيد من الجهود لتنظيم العمل في هذا المجال. وأجرت اإلدارة مؤخرا دراسة بشأن  (، يتعين2019و

لفهم القيود بشكل أفضل والمساعدة على إعداد خطة عمل لمعالجة  اتالرصد والتقييم على مستوى المشروع

 المجاالت األضعف بصورة مستمرة.

. المشروعاتميم اتص تحسين جودة جة إلىعدد من التوصيات الضوء على الحا يسلطتصميم المشروعات.  -30

رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات  ومن المهم اإلشارة إلى أن معظم المشروعات التي يشملها تقرير

. وبذلت اإلدارة منذ ذلك الحين جهودا لتعزيز الجودة 2009قبل عام  ُصممت 2020لعام  التقييم وتدابير اإلدارة

 الدخولإلى أن الجودة اإلجمالية عند نقطة  دخولستعراضات الجودة عند نقطة ال. وتشير االدخولنقطة  دعن

في  93، إذ حصلت 2013في المتوسط منذ عام  هاتايمستوبلغت أعلى ( 2019الحديثة ) تصاميمبالنسبة لل

ر . وفي الوقت نفسه، وعلى النحو المشار إليه في التقريالدخول+ عند 4المائة من المشروعات على تصنيف 

ينبغي و، ال يكفيوحده ، فإن التصميم القوي للمشروعات 2019السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام 

استخدامه كمخطط حي، يُعدل بشكل استباقي أثناء التنفيذ. ومنذ الموافقة على سياسة إعادة الهيكلة في عام 

 .اتع، كانت الفرق تستخدم هذه األداة بنشاط لتعديل تنفيذ المشرو2018
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 االستنتاجات –رابعا 

الفعالية والكفاءة  الذي يؤديه التقييم المستقل في تعزيز التعلّمتقدر اإلدارة الدور الهام المتعلق بالمساءلة و -31

في التقييمات )على النحو الموصى به  التعلّمعد تين للصندوق. وترى اإلدارة، في سعيها إلى تعزيز بُ يالمؤسس

قدمها مكتب التقييم المستقل من خالل جعلها يفي استعراض األقران(، أنه يمكن تعزيز فائدة التوصيات التي 

رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات تقرير  يتطورأكثر توجها نحو اإلجراءات، ويمكن في هذا السياق أن 

 .نفسه التقييم وتدابير اإلدارة

استعراضا لمنتجات التقييم الذاتي. وفي هذا السياق،  جري اإلدارة، تُ أوال، في سعيها إلى تعزيز هيكلية التقييم -32

 رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةستقوم اإلدارة أيضا بإعادة النظر في تقرير 

، ترى اإلدارة أن توليفة على التقييمات التي يشملها هذا التقريرلجعله أداة أكثر استراتيجية. ونظرا العتماد 

رئيس تقرير ل ه ينبغيمنتجات التقييم الجديدة ستساعد في هذا الصدد. وتطلعا إلى األمام، ترى اإلدارة أن

المؤسسي أو  الطابعأن يغطي التقييمات ذات  الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

امج البربدال من التقييمات اإلفرادية على مستوى الحافظة على غرار تقييمات  تراتيجيالمواضيعي أو االس

 الطابع المحددالقطرية، وتقييمات أداء المشروعات وتقييمات األثر. وبالنظر إلى  اتاالستراتيجيوة القطري

تصميم لتمرة محدودة مس أهمية لهذه التوصياتن هذه التقييمات اإلفرادية، فقد كانت عللتوصيات التي تنبثق 

 االستراتيجيات أو المشروعات القطرية الجديدة.

 موجهة   المستقل قدمها مكتب التقييميالتوصيات التي  ه ليس جميعالضوء على أن تسلطتود اإلدارة أن  ثانيا،و -33

سوى التوصيات الموجهة نحو اإلجراءات. وفي  كتوصيات نحو اإلجراءات. وترى اإلدارة أنه ينبغي أال تُدرج

سيكون هناك أنه هذا السياق، ترى اإلدارة في إطار تنقيح توليفة منتجات مكتب التقييم المستقل ودليل التقييم، 

ي مجال إلعادة النظر في شكل التوصيات، بما في ذلك إمكانية إدراج نموذج على النحو المقترح سابقا. وسيؤد

 موارد إضافية لتنفيذ التوصيات. تدبيرتحديد المجاالت التي يتعين فيها المتابعة وكذلك ذلك إلى تيسير 

لسببين.  4ومكررة،العديد من توصيات مكتب التقييم المستقل شعور بأمور شوهدت من قبل  في ثالثا، يوجدو -34

قبل  إن إجراءات المتابعة الخاصة باإلدارة بشأن مواضيع معينة قد ال تنعكس بشكل كاف   هو األولالسبب 

بالنظر إلى أن هذه التقييمات تُجرى على مشروعات تم تصميمها  هو الثانيالسبب صياغة التوصيات. و

ال تعكس قد نها خالل تلك الفترة ولك تتكرريمكن أن القضايا  هذه فإنوتنفيذها وإنجازها خالل فترة مماثلة، 

. وسيكون من المفيد أن يشير مكتب التقييم المستقل بشكل أفضل، عند صياغة القائمةبالضرورة الحافظة 

 يتعين سدها. باقيةالتوصيات، إلى ما إذا كانت المتابعة كافية، أو ما إذا كانت هناك فجوات 

وأخيرا، ترى اإلدارة أن مكتب التقييم المستقل يمكن أن يؤدي دورا في تيسير تتبع المتابعة. وتقترح اإلدارة  -35

العمل مع مكتب التقييم المستقل من خالل إجراء عملية رسم خرائط للتوصيات الموجهة نحو اإلجراءات 

ت األخيرة مقابل متابعة اإلدارة حتى والمقدمة في التقييمات المؤسسية/المواضيعية/االستراتيجية في السنوا

إلى اتخاذ مزيد  تكون هناك فيها حاجةالمجاالت التي قد واآلن. ومن شأن ذلك أن يساعد على تحديد الفجوات 

 من اإلجراءات.

 

 

                                                      

 على سبيل المثال، يحتوي تقييم األثر والتقييم المؤسسي النخراط الصندوق في تنمية سالسل القيمة المناصرة للفقراء لكينيا على توصيات  4

 .مماثلة
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 المنهجية

 استخالص التوصيات -ألف 

متابعة اإلدارة للتوصيات المقدمة  توصيات التقييم وتدابير اإلدارة رئيس الصندوق عن وضع تنفيذيتتبع تقرير  -1

 في منتجات التقييم المستقل التالية:  

 تقييمات أداء المشروعات، ية وتقارير التوليفات التقييمية وتقييمات األثر وبالنسبة للتقييمات المؤسس

 تقييم تلك؛ لتقارير ال اإلدارة التابعة للصندوقتقدم التزامات في استجابات 

  ات عند نقطة اإلنجاز ي، تستخدم االتفاقالبرامج القطرية واالستراتيجيات القطرية لتقييماتبالنسبة

 الموقعة من قبل الصندوق وممثلي الحكومات لتتبع إجراءات المتابعة التي اتفق الموقعون على تنفيذها؛

  الحالي التوصيات  تدابير اإلدارةرئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وكما يتابع تقرير

وتعليقات مكتب التقييم  2019،5الواردة في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام 

  2019.6المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام 

 تصنيف التوصيات -باء 

السنوات السابقة، يصنف هذا التقرير التوصيات وفقا لتيسير التحليل، وبما يتماشى مع الممارسة المتبعة في  -2

 للمعايير التالية:

يشير هذا إلى الكيان الذي تستهدفه التوصية والمسؤول في المقام األول عن التنفيذ. والمستويات  .مستوى التقييم -3

 هي كاآلتي:

 ؛المستوى المؤسسي 

 روع(.   المش)يشمل الصندوق، أو السلطات الحكومية، أو  المستوى القطري 

 التوصيات وفقا لسياسة التقييم المعدلة في الصندوق إلى ما يلي: يصنف هذا البند .الطبيعة -4

 إذا كانت التوصية تقترح إجراء محددا؛ ،تشغيلية 

 إذا كانت التوصية تقترح نهجا أو مسار عمل؛ ،استراتيجية 

 إذا كانت التوصية تتعلق بالمبادئ التوجيهية للصندوق. ،سياساتية 

موضوعا فرعيا. وترد قائمة  32صنف التوصيات تحت مجموعات مواضيعية عريضة تضم تُ  .الموضوع -5

 بالمواضيع الفرعية في الملحق الثالث.

 العملية -جيم 

واألشخاص المرجعيون ذوو الصلة عبر الدوائر في حالة التقييمات المؤسسية ) متى قامت الفرق القطرية -6

 باإلبالغ عن أحدث وضع، تقيّم درجة االمتثال باستخدام المعايير التالية: تقارير التوليفات التقييمية(و

                                                      

 .EB 2019/127/R.14/Rev.1انظر الوثيقة  5
 .EB 2019/127/R.15/Add.1انظر الوثيقة  6
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 شطة، أو العمليات، أو التوصيات مدمجة بالكامل في المراحل/التصاميم الجديدة لألن :متابعة كاملة

 المبادئ التوجيهية ذات الصلة؛  البرامج والسياسات أو 

 بدأت اإلجراءات في االتجاه الموصى به؛ :جارية  

 تمت متابعة التوصيات جزئيا، واإلجراءات متسقة مع األساس المنطقي للتوصية؛ :جزئية 

 التوصيات التي ستدمج في المشروعات، والبرامج القطرية أو برامج الفرص  :لم يحن وقتها بعد

 االستراتيجية القطرية، أو السياسات لم يتم تصميمها واستكمالها بعد؛

  ت التي لم يتم االمتثال لها بسبب الظروف المتغيرة في عمليات التنمية التوصيا :القابلة للتطبيقغير

 المؤسسية في الصندوق، أو ألسباب أخرى؛ التسييرالقطرية أو سياقات 

 التوصيات التي تعذرت متابعتها؛ :معلَّقة 

 ني، أو التوصيات التي لم يتم االتفاق عليها من قبل اإلدارة، أو الفريق القطري المع :غير متفق عليها

 الحكومة.
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 رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةتغطية تقييمات تقرير 

 2020لعام 

 1الجدول 

  2020رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام تقييمات الجولة األولى من المتابعة التي يشملها تقرير 

 تقييم
 مؤسسي

 تقييم البرنامج القطري
 واالستراتيجية القطرية

 التوليفاتتقارير 
 تقييم أثر التقييمية

 تقييم أداء
 مشروعال

 المجموع

 56 30 4 - 22 - مستوى الحافظة

 13 7 - - 6 - آسيا والمحيط الهادي

 3 3 - - - - مشروع التخفيف من وطأة الفقر في المرتفعات الغربية -نيبال 

 6 - - - 6 - سري النكا

 4 4 - - - - برنامج تنمية ريادة األعمال في مزارع أصحاب الحيازات الصغيرة - سري النكا

 16 8 4 - 4 - أفريقيا الشرقية والجنوبية

 4 4 - - - - برنامج التمويل الريفي وتنمية المشروعات - إسواتيني

 - 4 - كينيا
 

- 4 

 4 - 4 - - - برنامج تسويق محاصيل البستنة لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة - كينيا

 4 4 - - - - مشروع اإلدارة المجتمعية لمستجمعات المياه في كيريهي - رواندا

 8 8 - - - - أمريكا الالتينية والكاريبي

 - برنامج التمويل الريفي -بليز 
 

- - 4 4 

 4 4 - - - - مشروع التنمية المجتمعية للغابات في الواليات الجنوبية - المكسيك

 10 3 - - 7 -  الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

 3 - - - 3 - جورجيا

 - - - مشروع تنمية الخدمات المالية الريفية واألعمال الزراعية - مولدوفاجمهورية 
 

3 3 

 - - 4 - تونس
 

4 

 9 4 - - 5 -  أفريقيا الغربية والوسطى

 - - 5 - وبوركينا فاس
 

5 

 4 4 - - - - مشروع دعم إعادة إحياء الزراعة والحد من الفقر - كوت ديفوار

 6 - - - - 6 المستوى المؤسسي

 6 - - - - 6 للفقراء المؤسسي النخراط الصندوق في تنمية سالسل القيمة المناصرةالتقييم 

 62 30 4 - 22 6 المجموع
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 2الجدول 

  2020 تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعامتقييمات المتابعة التاريخية التي يشملها 

 المجموع تقييم مؤسسي

 5  المؤسسيالمستوى 

 5 5 لتجربة الالمركزية في الصندوقتقييم مؤسسي 

 - 5 المجموع
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 مواضيع الفرعيةالبحسب  ،توصيات التقييمات

 1الجدول 

، مصنفة 2020 وتدابير اإلدارة لعامرئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم توصيات التقييمات على مستوى الحافظة في تقرير 

 بحسب مواضيعها الفرعية

تقييم البرنامج  الموضوع الفرعي المجموعة
القطري 

واالستراتيجية 
 القطرية

تقييم أداء  تقييم أثر
 مشروعال

النسبة  المجموع
 المئوية

 - -  2 1 4 االستهداف االستهداف والتمايز بين الجنسين
 

 - - - - - التمايز بين الجنسين
 

 - - - - - الشباب

 14 8 1 - - المستفيدون  

 - - 2 - 2 القطاع الخاص المجاالت التقنية
 

 - - 3 1 1 األسواق وسالسل القيمة
 

 - - 1 - - إدارة الموارد الطبيعية
 

 - - - - - التحليل، والدراسات، واألبحاث

 - - 1 - - الحكومة 
 

 - - 3 - 2 التمويل الريفي
 

 - - - 1 - األساسيةالبنية 
 

 - - - - - التغذية
 

 - - 1 - 1 التكيف مع تغير المناخ

 34 19 - - - حيازة األراضي  

 - - 4 - 1 إدارة المشروعات وتنظيمها دارة المشروعاتإ
 

 - - - - 1 الرصد والتقييمقياس النتائج، و

 16 9 2 1 - التدريب وبناء القدرات  

 - - - - 2 الشراكات األنشطة غير اإلقراضية
 

 - - 1 - 1 االنخراط السياساتي
 

 - - 2 - 1 إدارة المعرفة

 14 8 - - 1 األنشطة غير اإلقراضية األخرى  

 - - 1 - 1 االستدامة المواضيع الشاملة
 

 - - - - - الهشاشة والنزاع
 

 - - 5 - 1 تصميم وصياغة المشروعات
 

 - - 1 - - االبتكار
 

 - - - - 1 المنح
 

 - - - - 1 التكرار وتوسيع النطاق
 

برامج الفرص االستراتيجية 
 القطرية

- - - - - 

 

 - - - - - االستراتيجية
 

المنظمات، والمجموعات، 
 والمؤسسات، والنُهج الجماعية

- - - - - 

 20 11 - - - اإلشراف  

 - - - - - إعادة الهيكلة المستوى المؤسسي

 2 1 - - 1 الالمركزية  

 100 56 29 4 22   المجموع
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 2الجدول 

، مصنفة 2020 تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعامتوصيات التقييمات على مستوى الحافظة في 

 اإلقليميبحسب التوزيع 
آسيا  الموضوع الفرعي المجموعة

والمحيط 
 الهادي

أفريقيا 
الشرقية 
 والجنوبية

أمريكا 
الالتينية 
 والكاريبي

الشرق األدنى 
وشمال أفريقيا 
 وأوروبا

أفريقيا الغربية 
 والوسطى

 المجموع
النسبة 
 المئوية

االستهداف والتمايز بين 
 الجنسين

 االستهداف 

1 2 - 3 1 - - 
 

 - - - - - - - التمايز بين الجنسين
 

 - - - - - - - الشباب

 - - - - - - 1 المستفيدون  

       8 14 

 - - - - 1 1 2 القطاع الخاص المجاالت التقنية
 

 - - 1 1 1 2 - األسواق وسالسل القيمة
 

 - - - - - - 1 إدارة الموارد الطبيعية
 

 - - 1 - 1 - - التكيف مع تغير المناخ

 - - - - - 1 - الحكومة 
 

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

 - - - 2 1 1 1 التمويل الريفي
 

 - - - - - - - التغذية
 

 - - - - - - - حيازة األراضي

 - - - - - 1 - البنية األساسية  

       19 34 

 - - 1 1 1 1 1 إدارة المشروعات وتنظيمها المشروعات إدارة
 

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

 - - 1 - - 2 - التدريب وبناء القدرات  

       9 16 

 - - - 2 - - - الشراكات األنشطة غير اإلقراضية
 

 - - 1 - - - 1 االنخراط السياساتي
 

 - - 1 - 1 1 - إدارة المعرفة

 - - - - - 1 - األنشطة غير اإلقراضية األخرى  

       8 14 

 - - - - 1 - 1 االستدامة المواضيع الشاملة
 

 - - - - - - - الهشاشة والنزاع
 

 - - - - 1 3 2 تصميم وصياغة المشروعات
 

 - - 1 - - - - االبتكار
 

 - - - - - - 1 المنح
 

 - - - - - - 1 التكرار وتوسيع النطاق
 

 - - - - - - - برامج الفرص االستراتيجية القطرية
 

المنظمات، والمجموعات، 

 - - - - - - - والمؤسسات، والنُهج الجماعية
 

 - - - - - - - االستراتيجية

 - - - - - - - اإلشراف  

       11 20 

 - - - - - - - إعادة الهيكلة المستوى المؤسسي

 2 1 - 1 - - - الالمركزية  

 100 56 9 10 8 16 13   المجموع
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قائمة بالتقييمات على مستوى المشروعات بحسب تاريخ نفاذ مفعولها، وتاريخ 

 وتاريخ تقييمها هاوتاريخ تقرير إنجازإغالقها، 

 البلد اسم المشروع

تاريخ نفاذ 
 المفعول

تاريخ 
 غالق اإل

تاريخ 
تقرير 
إنجاز 

 تاريخ التقييم المشروع

 2019-10 2017-3 2017-3 2003-1 نيبال مشروع التخفيف من وطأة الفقر في المرتفعات الغربية

 2019-2 2017-4 2017-6 2007-11 سري النكا برنامج تنمية ريادة األعمال في مزارع أصحاب الحيازات الصغيرة

 2019-4 2017-3 2017-3 2010-9 إسواتيني برنامج التمويل الريفي وتنمية المشروعات

 2019-5 2016-11 2016-12 2009-4 رواندا كيريهيمشروع اإلدارة المجتمعية لمستجمعات المياه في 

 2019-7 2017-3 2017-3 2009-9 بليز برنامج التمويل الريفي

 2019-1 2016-9 2016-9 2011-3 المكسيك مشروع التنمية المجتمعية للغابات في الواليات الجنوبية

 2019-6 2017-3 2017-3 2011-7 مولدوفاجمهورية  مشروع تنمية الخدمات المالية الريفية واألعمال الزراعية

 2019-10 2017-4 2017-3 2009-12 كوت ديفوار مشروع دعم إعادة إحياء الزراعة والحد من الفقر

 2019-6 2017-5 2017-5 2009-7  المتوسط 
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وتعليقات  2019متابعة توصيات التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام 

 مكتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق

، وافقت على خمس توصيات إلى اإلدارة 2019قدّم التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  -1

لى توصية واحدة. وترد أدناه إجراءات متابعة اإلدارة لتوصيات التقرير أربع منها ووافقت بشكل جزئي ع

 .2019السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام 

 ا، واإلشراف عليهالمشروعاتخاصة تصميم  –موارد لتنفيذ البرامج القطرية المزيد من التخصيص  (1)

 لصندوق "أفضل". لتحقيق الجودة المحسنة المطلوبة – اوتنفيذه

لم يُظهر اتجاهات انخفاض الذاتي وافقت اإلدارة بصورة جزئية على هذه التوصية ألن تحليل اإلدارة 

في األساس على أنه ينبغي تخصيص  اإلدارة توافق وعلى الرغم من ذلك،في ميزانيات اإلشراف. 

ة أن جودة الميزانية لتنفيذ البرامج القطرية. وتُظهر تصنيفات مجموعة ضمان الجود فيموارد كافية 

. وأثناء التنفيذ، تنتقل اإلدارة إلى نموذج 2013 التصميم تظل عالية بأعلى متوسط تصنيفات منذ عام

 الصندوق. المراكز فيإشراف مستمر من خالل االستفادة من القرب من الشركاء من خالل نموذج 

مشروعات واإلشراف تأثير على دعم إجراءات التنفيذ المادي لل 19-ويُرجح أن يكون لجائحة كوفيد

ببعثات  المستطاعأن الصندوق يقوم قدر  غير. 2020عليها التي يمكن أن يقوم بها الصندوق في عام 

عن بُعد لتصميم المشروعات واإلشراف عليها ودعم تنفيذها. ويظل ضمان الجودة في تنفيذ 

 المشروعات في صميم جدول أعمال إصالحات الصندوق.

سليم لضمان ا للقدرات القطرية استنادا إلى تحليل مؤسسي الصندوق وفقتصميم برامج ومشروعات  (2)

 القطري.على المستوى ترتيبات التنفيذ األنسب 

تُظهر استعراضات مجموعة ضمان الجودة التي أُجريت على برامج الفرص االستراتيجية القطرية 

وفي التحليل  الدخولأنه كان هناك تحسن في الجودة اإلجمالية عند  2019المشروعات في عام و

بالنسبة للمشروعات على وجه التحديد، تطرح استعراضات مجموعة و المؤسسي الذي تم إجراؤه.

( إلى أي مدى بُذلت جهود لمواءمة المشروع المقترح، بما في ذلك 1ضمان الجودة سؤالين رئيسين: )

مرض  بالنظر إلى القدرات ( إلى أي مدى يمكن تنفيذ التصميم بشكل 2األنشطة، مع السياق القطري؛ )

المؤسسية للوكالة الرائدة والوكاالت المنفذة المزمعة. ومن بين المشروعات التي صممتها واستعرضتها 

في المائة  81+ و4في المائة بدرجة  95، ُصنف 2019و 2018 يمجموعة ضمان الجودة في عام

في المائة بدرجة  44+ و4ة بدرجة المائ في 94فيما يتعلق بالسؤال األول؛ وُصنف  4 أعلى من بدرجة

فيما يتعلق بالسؤال الثاني. وبالنظر إلى محورية هذا المؤشر، تالحظ اإلدارة أنه يتعين  4أعلى من 

القدرات المؤسسية  في ضوءواقعيا  اتإيالء المزيد من االهتمام لضمان أن يكون تصميم المشروع

التصنيف من ُمرضية إلى حد ما إلى  فيات للوكاالت المنفذة، وستركز على زيادة أداء المشروع

 ُمرضية.

 تنمية القدرات الحكومية لتصميم وتنفيذ البرامج والمشروعات القطرية بالتعاون مع شركاء آخرين. (3)

باستخدام موارد المنح، استثمرت اإلدارة في تطوير مجموعة من مبادرات بناء القدرات لتعزيز 

واإلدارة  ،والتقييم، وتوريد المشروعات، واإلدارة الماليةالقدرات على المستوى القطري في الرصد 

كما أصبح الصندوق مؤخرا شريكا في مبادرة التقييم العالمية  المستندة إلى النتائج المطورة مؤخرا.

متعددة األطراف مائي، والتي تضم معظم الوكاالت التي يقودها البنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلن

االت األمم المتحدة وتعمل على وضع نهج مشترك لتعزيز القدرات القطرية في الرصد والثنائية ووك
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أن يكون  ويتعينوالتقييم. ومن المهم في الوقت نفسه االعتراف بأن بناء القدرات ليس حال سحريا 

مدعوما بمبادرات أخرى لتحسين األداء. وعالوة على ذلك، هناك خطر متأصل في تدوير الموظفين 

مرفق التنفيذ  إلى أقصى حد ممكن عن طريق هذا الخطرد بناء القدرات. ويجري تخفيف بعد جهو

بين فيما وأدوات أخرى للسماح باالحتفاظ بالموظفين واستمرارهم األسرع الستهالل المشروعات 

تلتمس مشورة مكتب التقييم المستقل بشأن اإلجراءات اإلضافية  نلمشروعات. وأخيرا، تود اإلدارة أا

 التي يمكن أن تتخذها لتعزيز القدرات على المستوى القطري بما يتجاوز المبادرات الجارية بالفعل.

لسياق ل أهميتها بالنسبةتحديد الحاجة إلى تعديل تصاميم المشروعات مبكرا من أجل ضمان استمرار  (4)

 القطري.

إلعادة هيكلة  بهذه السياسة بنشاط ةالفرق القطري استعانتقة على سياسة إعادة الهيكلة، منذ المواف

وتحّسن مؤشر االستباقية للصندوق، إذ يُظهر أن المشروعات تشهد تغيرا في الوضع  المشروعات.

يه وعلى النحو المشار إلوتحسنا في األداء. ويجري توثيق هذا األمر منذ وضع سياسة إعادة الهيكلة. 

المائة إلى  في 50، ارتفع مؤشر قياس االستباقية من 2020تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام  في

في المائة سنويا، وهو األعلى على اإلطالق )ويعد ذلك نتيجة مباشرة للحوافز المقدمة  77ما يقرب من 

(، مما يدل على أن 2018 سياسة إعادة الهيكلة التي وافق عليها المجلس التنفيذي في عام بموجب

 .ا الناشئة أثناء التنفيذالقضايوتعديل الفرق تتخذ إجراءات بشكل استباقي لمعالجة 

 يلزم وجود نظام أكثر شمولية وتكامال لتخفيف المخاطر في مشروعات وبرامج الصندوق. (5)

ز الصندوق نهجه في إدارة المخاطر المؤسسية واعتمد نهجا منظما إلدارة مخاطر تنفيذ البرامج عزّ 

مقياسا جديدا لتصنيف المخاطر وتقييما لمدى مخاطر، ولل منقحا اذلك تصنيفالقطرية. ويتضمن 

المخاطر. وتعد مصفوفة مخاطر المشروعات المتكاملة جزءا من تصميم البرامج استساغة 

ت القطرية، ويجري استخدامها لتقييم المخاطر قبل التنفيذ ورصدها أثناء التنفيذ. وتُنشر والمشروعا

أيضا لوحة  أُنشئتقد مصفوفة مخاطر المشروعات المتكاملة عبر الحافظة في جميع األقاليم، و

 صلة.الذات  معلومات بشأن المخاطر

مكتب دّر يق. 2019الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام تابعة اإلدارة لتعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير م -2

التقييم المستقل في الصندوق بشكل إجمالي صراحة اإلدارة ونهجها االستشرافي في تقرير الفعالية اإلنمائية 

في الصندوق.  تغييرا تحويليا جاريا، وخلص إلى أن هذا التقرير بوجه عام يعرض بإيجاز 2019للصندوق لعام 

قات مكتب التقييم المستقل المحددة على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق للعام الماضي بالنتائج تعلي وترتبط

الواردة في التقرير مقابل أهداف إطار إدارة النتائج، بما في ذلك األداء الجيد في الصرف، ونتائج تقرير إنجاز 

وتنفيذ المشروعات. وكان لدى مكتب التقييم المستقل بعض التعليقات الهيكلية التي  ، ونتائج التعميماتالمشروع

 تستحق المتابعة. 

تحليل مؤسسي شمولي الفعالية اإلنمائية للصندوق يقصد منه تقديم على أن تقرير  الضوء سلطتتود اإلدارة أن و -3

محركات األداء ل عرضا عامان أنه يوفر لنتائج الصندوق وأدائه بما يتماشى مع إطار إدارة النتائج. وفي حي

بسبب القيود على  عوامل كامنةوتحليل مفصل لمواضيع محددة  يتطرق إلىال فإنه على المستوى المؤسسي، 

 .عدد الكلمات

وعلق مكتب التقييم المستقل على عينة اإلدارة المستخدمة لتقارير إنجاز المشروعات والتحول من استخدام  -4

تاريخ اإلغالق. وتم القيام بذلك بالنسبة لجميع تقارير الفعالية اإلنمائية للصندوق خالل فترة تاريخ اإلنجاز إلى 

التي استُمدت منها  اتق الرسمي لتقارير إنجاز المشروعموارد إذ أن تاريخ االستحقالالتجديد العاشر ل

كاملة من المشروعات التي التصنيفات هو تاريخ اإلغالق وليس تاريخ اإلنجاز. وبالتالي، للحصول على عينة 

وستعمل اإلدارة مع  سنة معينة، يكون تاريخ إغالق المشروع أكثر دقة ومالءمة. ةيُستحق اإلبالغ عنها في أي
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مكتب التقييم المستقل لمواءمة فترة اإلبالغ في المستقبل؛ ومع ذلك، من المهم اإلشارة إلى أن التقرير السنوي 

بأي حال من األحوال بسبب  يقارنانتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق ال عن نتائج وأثر عمليات الصندوق و

مشروعات  2019الفاصل في التقييمات. ويتضمن التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام 

مشروعات  2019تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام  بينما يتضمنالمنجزة  2017-2015الفترة 

 المغلقة.  2019-2016 الفترة

قدم مناقشة محدودة بشأن األداء المؤسسي يمكتب التقييم المستقل أن تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق  الحظوقد  -5

كلمة، ال  500 5أنه بالنظر إلى حد عدد الكلمات البالغ  مراعاةومناقشة أكبر بشأن األداء التشغيلي. ويجب 

. وفي الوقت نفسه، من المهم مواضيعللصندوق أن يقدم مناقشة مفصلة لجميع اليمكن لتقرير الفعالية اإلنمائية 

تم تحقيق جميع األهداف  –الكفاءة المؤسسية  –إطار إدارة النتائج من  5أيضا إدراك أنه بالنسبة للمستوى 

في  1ر أقل من النسبة المستهدفة بمقدا بنسبة باستثناء أهداف تجديد موارد الصندوق، ومشاركة الموظفين

وتقرير  المائة. في 4أقل من النسبة المستهدفة بمقدار بنسبة  5-المائة، ومشاركة النساء في وظائف الرتبة ف

بالغ إجراء مناقشة تفصيلية لتعبئة الموارد، إذ يتم إ ةبأي صلةالفعالية اإلنمائية للصندوق ليس الوثيقة األكثر 

 إلى المجلس التنفيذي.  تُقدمة إلى تحديثات منتظمة بشكل منفصل باإلضافموارد مخصص لكل دورة تجديد 

 


