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 تعليقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق -أوال 

رير رئيس الصندوق مكتب التقييم المستقل في الصندوق تعليقات على تق يقدم 1،وفقا لسياسة التقييم في الصندوق -1

 .التنفيذيا لجنة التقييم والمجلس تنظر فيهل ،عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

 .ومستدامة وكفؤة فعالة بطريقة التنميةوتهدف توصيات التقييم إلى تعزيز قدرة الصندوق على تحقيق نتائج  -2

عن تحقيق  بمسؤوليته للوفاءبارزا هاما في استخدام الصندوق للتقييمات  معلماالتقييم  توصياتويعتبر تنفيذ 

مكتب التقييم المستقل بتقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم من هنا، يرحب و .التنمية ئجنتا

ويحلل التقرير  .لمساءلةمن أجل تعزيز اوتدابير اإلدارة باعتباره أداة هامة ضمن هيكلية التقييم في الصندوق 

  ذه التقييمات.المتكررة الناشئة عن هالنتائج من خالل تحديد  التنظيميتنفيذ توصيات التقييم والتعلم وضع 

تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ التوصيات الوارد في التحليل الواضح لبمكتب التقييم المستقل  يُشيد -3

والجهود الجارية لتنفيذ  ،المتكررة في هذه التوصيات والمسائل ،وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم مكتب التقييم على  تعليقاتاالقتراحات الواردة في 

 .2020لعام وتدابير اإلدارة 

اإلدارة استجابة لتعليقات مكتب  التي اتخذتها تدابيرالبيرحب مكتب التقييم المستقل  ،وعلى وجه الخصوص -4

من ، 2020عام لوضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة رئيس الصندوق عن  تقريرعلى التقييم المستقل 

 .الصندوق خالل فترة التجديد الثاني عشر لموارد التكيفيةة لإلدارة كيتحويل هذا التقرير إلى أداة ديناميأجل 

 آثاراسيخلف  مما ،في الوقت الفعلي ()وضع تنفيذ توصيات التقييم شاملةتغطية  المتوخاةوستوفر التغييرات 

 وما بعده. 2022عام ل تقريرال على تغطية ونطاق تحليل كبيرة

. يمثل التقرير لعام 2021تغطية تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام  -5

التسع  مكتب التقييم المستقل جميع تقييمات( توصيات 1: )من توصيات التقييم مجموعتينوضع تنفيذ  2021

( توصيات 2؛ )2020يونيو/حزيران  30إلى  2019يوليو/تموز  1 منالجديدة التي استكملت خالل الفترة 

ثالثة تقييمات  أُدرجت)مؤخرا  وضع تنفيذهاالتي لم يُستعرض سابقة المختارة مكتب التقييم المستقل التقييمات 

 12 ـالعن هذه التقييمات الناتجة توصية من التوصيات  48وضع تنفيذ  2021مؤسسية( ويتتبع تقرير عام 

يتضمن أيضا تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام و .)انظر الجدول أدناه(

2020. 

                                         
  .EC 2021/112/W.P.6.سياسة التقييم المعدلة في الصندوق. الوثيقة  1
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 1الجدول 

 2021الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام تغطية تقييمات تقرير رئيس 

 عدد التوصيات زسنة اإلنجا التقييم

 6 2020 نيسانأبريل/ تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري للمكسيك 1

 7 2020مارس/آذار  تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري لنيبال 2

 7 2020مايو/أيار  االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري لسيراليونتقييم  3

4 
تقييم أثر )مشروع دعم األمن الغذائي والتنمية في منطقة مارادي( في 

 النيجر
 3 2019ديسمبر/كانون األول 

 2 2020يونيو/حزيران  أداء )مشروع مساندة الخدمات الزراعية( في بوتسواناتقييم  5

6 
المرحلة الثانية( في  –)مشروع تطوير شبكات الري الصغيرة أداء تقييم 

 هايتي
 4 2020يونيو/حزيران 

7 
تقييم أداء )مشروع دعم تنشيط محاصيل األشجار لصالح أصحاب 

 الحيازات الصغيرة( في ليبريا
 3 2020مارس/آذار 

8 
 تقييم أداء )برنامج تعزيز موارد الرزق الريفية واألوضاع االقتصادية(

 في ماالوي
 6 2020مايو/أيار 

9 
تقييم أداء )مشروع اإلعمار والحد من الفقر القائم على المجتمعات 

 المحلية( في سيراليون
 4 2020مارس/آذار 

 2 2014 التقييم المؤسسي لتجديد الموارد 10

 1 2015 التقييم المؤسسي لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء 11

 3 2018 للهيكلية المالية التقييم المؤسسي 12

 48  مجموع التوصيات 

يسر مكتب التقييم المستقل أن يشير إلى أن اإلدارة وافقت . منه مكتب التقييم المستقلوتثبت تنفيذ الوضع  -6

 (.في المائة 100) عليها جميعا وقدمت ردودا ،48 البالغ عددهامكتب التقييم المستقل على جميع توصيات 

 58بالكامل ) قد نفذتمنها توصية  28اعتبر مكتب التقييم المستقل أن ، 48 البالغ عددهاومن هذه التوصيات 

ُ  ،الجارية الردود ومن بين .في المائة( معالجة  التي أثارتها التوصيات المسائل تعالج الأنها سبعة منها  تبراعت

 في المائة(. 14.5) كاملة

هذه  معالجةمن الهام ضمان ف ،محددة مسائلمستقبلية المشروعات ال أن تعالج إلىوعندما تدعو توصية ما  -7

 المتعلقةوضع تنفيذ التوصية قدر مكتب التقييم المستقل  ،ولهذا السبب .في كل من التصميم والتنفيذ المسائل

 على أنه ،19-جائحة كوفيد تداعياتفي مواجهة صمود على الصغار المزارعين قدرة بمشروع هايتي لتعزيز 

 .(وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة منفذة بالكاملرئيس الصندوق عن في حين اعتبرها تقرير )جاٍر 

 يصبحوعندما  .تقييما 12ذات مغزى استنادا إلى  استنتاجات استخالصمن الصعب التعلم من التوصيات.  -8

يفتح المجال فإنه ، شبكية عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة قاعدة بيانات تقرير رئيس الصندوق

عدد التقييمات التي من يوسع  وهذا .سنوات متعددة وتشملالسنة الحالية  تتجاوز تحليالت إجراء أمام إمكانية

المثال المواضيع المتكررة )على سبيل  قوةأكثر  التحليالتوبالتالي يجعل نتائج مثل هذه  ،التحليلتدخل في 

 في التوصيات(.
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 أن يتجاوز المفيد سيكون منالتقييم وتدابير اإلدارة. استخدام تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات  -9

 المسائلهذه  استخدمت فيها محددةأمثلة  وأن يحدد ،التقييم توصياتالمتكررة في  المسائل عرضلتقرير ا

  للمشروعات الجارية. المقدمينوالدعم  والرقابةلتعزيز تصميم المشروعات الجديدة 

 المقبلة في استراتيجيته. الشبكيتقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة  -10

 الشبكيعلى التقرير  دورية ومنهجيةمكتب التقييم المستقل إجراء استعراضات  يتوخى ،متعددة السنواتال

 .إدارة الصندوق ردلتقدير جودة وتوقيت تحديثات 

التجديد الثاني عشر لموارد  في إطارالمخطط له  الشبكي دماج التقريرإلوأما المقترح الذي يقدمه التقرير  -11

 ،والرصد والتقييم والرقابةوالتنفيذ لتصميم من أجل اقاعدة أدلة تضم  شاملة واحدة منصةفي  ،الصندوق

من الفرص توفر هذه المنصة سو .تعلمالحلقات إنشاء في الصندوق من خالل  العامةالتقييم  بهيكليةينهض فس

 .بين إدارة الصندوق ومكتب التقييم المستقللتعاون أجل ا

الصندوق بفائدة تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات المستقل في  تقييمالمكتب  يرحبوفي الختام  -12

سهلة االستخدام شبكية قاعدة بيانات  ذلكويتضمن  الجهود الجارية لتحديثه.وب ،وتدابير اإلدارةالتقييم 

إجراءات قاعدة البيانات هذه  وستثري. عليها اإلدارة ردودووضع تنفيذ وردود اإلدارة  للتوصيات مخصصة

 سليماستوفر قاعدة البيانات هذه أساسا و. للتقييمات أوسع نطاقا استخداما تعززو ،هذا التقريرلالمساءلة والتعلم 

 مرئيةالقيمة للتقرير  وستصبح إضافة .المتكررة في التوصيات المواضيعبما في ذلك تحديد ، لفرص التعلم

جديدة ودعم المشروعات المشروعات الفي تعزيز تصميم  ساهمللتقييمات  اأن استخدامهثبت تعندما  بشكل كبير

 الجارية.
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 تتطلب مزيدا من االستعراض يمكن أنالمتابعة الجارية التي  -ثانيا 

 التي أثارتها التوصيات  المسائل جزئيا تعالجالتي  لردودا -ألف

 المتضررينأولئك استهداف إلى أداء المشروع في هايتي تقييم من  3دعت التوصية  ،على مستوى المشروعات -13

وتحسين اتباع نهج يجمع بين تنمية سالسل القيمة وحماية مع  ،الزراعيلتنويع ا وتعزيز ،المدقعالفقر من 

صغار قدرة لتعزيز إلى أن المشروع الجديد في هايتي  الردار وأش. المائية ةلزراعل الطبيعيةالمياه موارد 

مشروع تنمية  يشملهاسيستهدف المناطق التي 19-جائحة كوفيد تداعياتصمود في مواجهة على الالمزارعين 

فإن المشروع  ،عالوة على ذلك ؛لتنويع الزراعياذكر يُ في حين لم  ،المرحلة الثانية -نطاق صغيرالري على 

  .التنفيذ يذ بالكامل إلى جارتغيير وضع التنفيذ من منف   جرى لكولذ ،نفذ بعدلم يُ 

جاري بالكامل إلى ين ت  من منفذ 3و 2تغيير وضع التوصيتين  جرى .تقييم أداء المشروع في ليبرياالردود على  -14

 :لألسباب التاليةتنفيذهما 

 بالبيئة السياساتية المتعلقةلتحديات اجميع المشروعات الجديدة  تعالج إلى أن 2دعت التوصية  (1)

واتخذت االجراءات لتحديد األولويات السياساتية مع وزارة الزراعة فيما يتعلق بتنمية  ،والتنظيمية

 انضمامفي نصها على وجوب محددة تقييم أداء المشروع توصية  ومع ذلك، كانت .سالسل قيمة الكاكاو

السياسات الخاصة وضع عمليات  اتحادات المزارعين والمجتمع المدني ومنظمات القطاع الخاص في

 .تتعين معالجته جانبوهو  ،بالكاكاو

من سلسلة قيمة المراحل األولية والنهائية  في للنساءدعم تنمية ريادة األعمال  لتحسين 3دعت التوصية  (2)

األطفال  وعملالمساواة بين الجنسين  بشأن والتوعية بالمراعاة المتعلقةواتخذت االجراءات  .الكاكاو

محددة توصية تقييم أداء المشروع  كانت ومع ذلك،( ين)مثال من خالل الحوار والتدريب المجتمعي

سالسل القيمة من خالل تشكيل  فيديناميات القوة  ومعالجة للنساءدعم تنمية ريادة األعمال  بشأن

 أنيبدو و .وتيسير الوصول إلى االئتمان )للشباب أيضا( ،وبناء مهارات التفاوض ،نسائيةتعاونيات 

  .تخذ بعدلم تهذه االجراءات 

 بالكامل فالتوصيات 3و 2و 1لتوصيات ا على الردود تتناوللم  سيراليون. تقييم أداء المشروع فيالردود على  -15

 :التاليعلى النحو 

عالوة على تعزيز  ،في األسواق والكفاءةة يفعالعلى نحو يتسم باللمشاركة ا تعزيزإلى  1تدعو التوصية  (1)

واحدا فقط من هذه  جانباويعتبر بناء القدرات  .الخبرة المؤسسية والقدرة المالية لمنظمات التسويق

إلى وهنالك حاجة  .الثاني منهامستدامة فيشكل الجزء التمويل الأما الوصول إلى مصادر ؛ التوصية

مراكز األعمال ل الروابط المالية تحسينالتدخالت الرامية إلى ب فيما يتعلقمن اإليضاحات مزيد 

 الزراعية ومدارس المزارعين الحقلية.

وتقدير  محددةوالمشاركة الفعالة للنساء والشباب من خالل استراتيجيات  إلى التوعية 2تدعو التوصية  (2)

 العملم تعلم االمنهجية األسرية لنظعلى  الردركز يو ،في مرحلة تصميم المشروعلالحتياجات 

نظام تعلم العمل الجنساني جزءا  مثل محددةالوصول إلى النساء من خالل منهجيات يعتبر و .الجنساني

وينبغي على الصندوق أن يضع  .أما الجزء الثاني فيتعلق بإشراك الشباب ،واحدا من التوصية

 تمكين الشباب.استراتيجيات استهداف لتعميم مشاركة و

 رصدو المشروعات تصميماتمن  أساسيااستراتيجيات الخروج جزءا جعل إلى  3تدعو التوصية  (3)

على  اواحد وهنا تمثل مذكرات التفاهم مجرد مثاال .التنفيذ في السياقات الهشة أثناءاالستراتيجيات 

متعددة أصحاب المصلحة القيام المنصات كيفية  توضيحمن المفيد يكون قد و .كيفية بناء االستدامة
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مثل االستدامة )خالل هذه المنصات  نتحقيقه م يجرياالستدامة وأي نوع من  ،بضمان االستدامة

 .(واالستدامة التقنيةاالقتصادية 

 التي أثارتها التوصيات  المسائلبشكل مباشر  تعالجالتي ال  الردود -باء

الجودة التقنية تحسين إلى  2دعت التوصية  ،وفي حالة تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري للمكسيك -16

تحسين الجودة التقنية  مسألةبوضوح  يعالجعام وال  الرد فإن ومع ذلك، ،للتصميم والمساهمة في االبتكار

الرصد واالستفادة من الدروس تحسين إلى  في نفس التقييم 3التوصية  دعت ،وبالمثل .لتصميم المشروع

 جودة الرصد والتقييم. تحسين مسألةبصورة مباشرة  يعالجال  الردفي حين أن  ،المستقاة

المواءمة بين - 2020متابعة تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية لعام  -جيم

منهجيات التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق وتقرير الفعالية اإلنمائية 

 للصندوق 

منهجيات التقرير السنوي عن مكتب التقييم المستقل بالتعاون والمناقشات لضمان مواءمة أفضل بين  يرحب -17

تقرير رئيس  يذكروكما  .ء المشروعاتنتائج وأثر عمليات الصندوق وتقرير الفعالية اإلنمائية لتقدير أدا

 اآلنتقرير الفعالية اإلنمائية  يستخدم ،2021لعام وتدابير اإلدارة  التقييم عن وضع تنفيذ توصيات الصندوق

 المقدمالطويل ) مدىالعلى  اتلالتجاه وتحليال ،السنويثالث سنوات لتقدير األداء  على مدىمتحركا  متوسطا

ثالث  على مدىالمتحرك  المتوسط ويتيح .أفضل بشكلأداء المشروعات الحديثة وضع  تحديدل في المالحق(

 ،وعلى هذا النحو .واقعية لألداء أكثريوفر تقديرا وبالتالي  ،عام بعينهتغييرات زائفة في  تقليل آثار أيةسنوات 

 .للصندوق في منهجية تقرير الفعالية اإلنمائية كبيرةتمثل هاتان الخطوتان تحسينات 

أن يساعد  من شأنه التقييمات المستقلة المستمدة منتصنيفات األداء استخدام فتحديات.  ال تزال هناك ذلك، ومع -18

إضافة  .تحليل تقرير الفعالية اإلنمائيةعلى المزيد من المصداقية  يضفيوأن  ،للممارسات الدولية االمتثالعلى 

عند السيما  ،حجة واهية داءعن األ أحدث يوفر بياناتفإن الحجة بأن نهج تقرير الفعالية اإلنمائية  ،إلى ذلك

 ثالث سنوات. على مدىمتحركة ال المتوسطاتالتعامل مع 


