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 موجز تنفيذي

وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة  عشرة من تقرير رئيس الصندوق عنتستعرض النسخة الثانية  -0
ف:  خذت بشأن التوصيات الت: خرج بها مكتب التقييم المستقل ف: الصندوقإجراءات المتابعة الت: ات  

 .ف: السنوات األخيرةاستكملت  ه الت:تقييمات

ف: المائة( من  49) 1توصية 261صل من أ 260بشأن  معتبرةوقد اتخذت إدارة الصندوق إجراءات  -2
ت التقييم التوصيات الت: تم تحليلها ف: هذه النسخة من تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيا

ألداء مشروعات )خمسة تقييمات لبرامج قطرية  ديراتق 22، بما ف: ذلك تقييما 24 وتدابير اإلدارة، مغطية
ف: المائة من جميع التوصيات  20د تمت متابعة حوال: وثالثة تقييمات على المستوى المؤسس:(. وق

وال توجد أي توصية  ف: المائة من اإلجراءات الملتزم بها جارية. 49بصورة كاملة، ف: حين ما زالت نسبة 
: فعلى مدى السنوات لم يتم اتخاذ إجراء بشأنها. وتتفق هذه المتابعة القوية مع التوجهات األخيرة علقةم

)إما متابعة كاملة أو مازالت  معتبرةف: المائة من التقييمات بإجراءات  46حظيت  الخمس الماضية،
. وهنالك تحسن كبير ف: االمتثال على مدى الفترة بين ف: المائة منها فقط معلقا 2ن كان جارية(، ف: حي

 ف: المائة. 46ف: المائة إلى  55، مقارنة بفترة الخمس سنوات الماضية، من 6022-6025

جرت متابعة تقييم المنح وفقا لسياسة المنح الجديدة )الت: عرضت على المجلس التنفيذي ف: أبريل/نيسان  -3
(. وقد أدت السياسة الجديدة واإلجراءات الت: رافقتها إلى تبسيط العمليات الخاصة بتصميم وتنفيذ 6025

ية جام المنح بصورة أكثر استراتيوقياس نتائج جميع المنح. وقد وفرت السياسة مع اإلجراءات إطارا الستخد
 دعما لألنشطة الت: تسهم ف: النتائج اإلنمائية القابلة للقياس.

وقد سمح تقييم اإلشراف لإلدارة بتعزيز نهجها ف: اإلشراف، مع مبادئ توجيهية معدلة لإلشراف قيد اإلعداد  -4
كمسؤولية مشتركة بين الصندوق  حاليا. وتعيد المبادئ التوجيهية الت: يتم تحديثها حاليا تأطير اإلشراف

متنوعة من سياقات المشروعات والسياقات مح بما يكف: من المرونة للتطرق لجملة وستس .والحكومات
  القطرية.

التوصيات الت: تتطلب خطوات ، نظرا لطبيعة التوال:الثانية على أما تقييم الكفاءة، فقد جرت متابعته للسنة  -1
صالحات ف: عمليات األعمال، ورفعت من سوية نظم اإلدارة إالصندوق بمتتابعة. وقد شرعت إدارة 

المؤسسية، وطورت مبادئ توجيهية جديدة من شأنها أن تقود عمل الصندوق ف: البيئات الالمركزية. وجميع 
 اإلجراءات الرئيسية على مسارها الصحيح. 

لقطرية وبصورة متزايدة تدرج الدروس أما على مستوى البرامج، واستجابة للتقييمات، فقد بدأت البرامج ا -1
المستفادة من التقييمات، وتنخرط ف: شراكات مع جملة متنوعة من الجهات الفاعلة، وتضمن أن ت بق: 

 المشروعات الت: يمولها الصندوق على تركيزها على المجتمعات الضعيفة.

                                                      

1
ها بصورة جزئية، وكانت هناك توصيتان غير قابلتين للتطبيق، وخمس لم يتم االتفاق احدإالمتبقية، فقد تمت متابعة  ةالثماني أما من بين التوصيات  

 عليها.
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والت: تناقش ف: تقرير هذا  "هاالت: تمت متابعت"وتعتقد إدارة الصندوق بأن العدد الكبير من اإلجراءات  -7
المستقل. العام، إنما تعكس الطبيعة االستراتيجية والتوقيت المالئم للتوصيات الت: خرج بها مكتب التقييم 

، تقرير الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم 6022، بدءا من عام وتوص: إدارة الصندوق أن يعرض
لتقرير السنوي لنتائج وأثر عمليات الصندوق، وذلك ف: جهد يرم: اعلى وتدابير اإلدارة مع استجابة اإلدارة 

إلبالغ المؤسس:. ومن شأن ذلك أن يسمح للمجلس التنفيذي بالنظر ف: تقرير ف: اإلى المزيد من التبسيط 
الفعالية اإلنمائية للصندوق وف: التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق وتقرير رئيس الصندوق 

تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة ف: الوقت نفسه، مما يسمح له الوصول إلى عرض شامل عن وضع 
إلدارة الصندوق بتبسيط متابعة التوصيات كجزء من  يسمح. وف: الوقت نفسه، فإن ذلك الكاملة لدورة التقييم

 استعراض الحافظة وتعزيز حلقة التعلم من التقييمات. 
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 تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

 المقدمة والمنهجية -أوال 
 ،حلقة التقييم ف: الصندوق توصيات التقييم وتدابير اإلدارة يغلق تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ -0

بالغ لجنة مستجيبا للتوصيات الت : خرجت بها التقييمات الت: أجراها مكتب التقييم المستقل ف: الصندوق، وا 
داة للمساءلة ألنه يسجل أالتقييم والمجلس التنفيذي عن وضع اإلجراءات المتخذة. ويعتبر هذا التقرير بمثابة 

ن عملية التقييم ويحفز االستجابات المؤسسية والقطرية للتقييمات ف: آن معا. ومع تبسيط أفضل كجزء م
مما يساعد على إدراج  ،يمكن لهذا التقرير أن يخدم بصورة أفضل هدفه التعلم: ،الذات: ف: الصندوق

 توصيات التقييم ف: تصميم البرامج والسياسات المستقبلية.

 اإلدارة استجابة للتوصيات المتفق عليها من خالل األدوات التالية: الت: اتخذتها جراءاتاإلتقرير اليتتبع  -2

 1بالنسبة للتقييمات المؤسسية، االلتزامات الت: تتخذها إدارة الصندوق ف: استجابات اإلدارة. )أ(

اتفاقات نقطة اإلنجاز الت: يبرمها الصندوق وممثلو  تستخدموبالنسبة لتقييمات البرامج القطرية،  )ب(
 الحكومات المعنية لتتبع إجراءات المتابعة الت: اتفق الموقعون على تنفيذها؛

تقرير رئيس الصندوق لهذا العام قائمة بالتوصيات  وضعوبالنسبة لتقديرات أداء المشروعات،  )ج(
قديرات أداء المشروعات اإلفرادية ألول مرة ف: . وقد تم تغطية تالموجهة للصندوق على وجه التحديد

الدورة الرابعة والثمانين خالل  6029وجاء ذلك ف: أعقاب مناقشات تقرير عام  ،تقرير هذا العام
لصندوق فقط لالتوصيات الواردة ف: نص التقارير الموجهة بصورة مباشرة  أدرجتو  2.للجنة التقييم

، وبالتال: ال يمكن جعلها الفردية قديرات أداء المشروعات)حيث أن الحكومات ال توقع حاليا على ت
الذي يضع مكتب التقييم  ،وتتضمن النسخة الثانية من دليل التقييم .ف: موضع المساءلة عنها(

، أداء المشروعات الفرديةيتطلب استجابة إدارة الصندوق على تقديرات  إجراء   ،المستقل مسودته حاليا
تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة شكل أساس استعراض يس مما

ف: السنوات الالحقة. كذلك يتضمن التقرير أيضا استجابات للتوصيات الواردة ف: التقرير السنوي 
، وتوصيات مكتب التقييم المستقل على التقرير السابق 3السابق عن نتائج وأثر عمليات الصندوق

 4للصندوق.للفعالية اإلنمائية 

يغط: تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لهذا العام التقييمات التسعة  -3
  :، والت: اختارتها اإلدارة بصورة مشتركة مع مكتب التقييم6029و 6024ف: عام:  المستكملةعشر التالية 

                                                      

1
 التوصيات  

2
  EC 2014/84/W.P.4. 

3
  EB 2014/113/R.8. 

4
  EB 2014/113/R.8. 
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كفاءة العمليات الت: و التقييم المؤسس: لكفاءة الصندوق ( 2) :تتضمن ثالثة تقييمات مؤسسية (أ )
( التقييم المؤسس: لسياسة 6)وه: الجولة الثانية من استعراض هذا التقرير(؛ ) 5يمولها الصندوق

 ؛7شراف ودعم التنفيذ ف: الصندوقلسياسة اإل( التقييم المؤسس: 4؛ )6تمويل المنح ف: الصندوق

ندونيسيا، واألردن، و  وه:خمسة تقييمات لبرامج قطرية:  (ب )    مولدوفا، والسنغال؛جمهورية إلكوادور، وا 

دولة بوليفيا المتعددة ف: أذربيجان، وبنغالديش، وبوتان، و  ألداء مشروعات: اإحدى عشر تقدير  (ج )
 وروغواي.األ، وكمبوديا، والصين، وجورجيا )مشروعان(، والهند، ومنغوليا، و القوميات

السنوات السابقة، يصنف هذا التقرير  الممارسة المتبعة ف: يتماشى معوبهدف تيسير التحليل، وبما  -4
 التوصيات ضمن المعايير التالية:

عن تنفيذها ف: المقام األول. وأما  والمسؤول ،. والذي يشير إلى الكيان الذي تستهدفه التوصيةالمستوى -1
 المستويات فه: عادة على النحو التال::

 سلطات المشروع؛ 

 مستوى القطري، بالشراكة مع الحكومة؛الصندوق على ال 

 السلطات الحكومية ف: البلد الشريك؛ 

 الصندوق على المستوى اإلقليم:؛ 

  .:الصندوق على المستوى المؤسس 

 على النحو التال:: بناء  على سياسة التقييم المعدلة ف: الصندوق حيث تصنف التوصيات الطبيعة. -1

 جراء محدد؛"توصيات تشغيلية" إذا كانت تقترح اتخاذ إ 

 توصيات استراتيجية" إذا كانت تقترح نهجا أو مسارا للعمل؛" 

 .توصيات سياساتية" إذا كانت ترتبط بالمبادئ الت: يستهدي بها الصندوق" 

فئات عريضة،  ست. وتصنف هذه التوصيات أيضا على أساس الموضوعات الت: تنتشر على الموضوع -7
دارة المشروعات، واألنشطة غير اإلقراضية،  وه:: االستهداف والتمايز بين الجنسين، والمجاالت التقنية، وا 

مجاال فرعيا.  64. ويتم تقسيم هذا الفئات بصورة إضافية إلى ، والقضايا المؤسسيةوالمواضيع الشاملة
وذلك لتغطية التحديثات المنبثقة عن تقييم ف: فئة المواضيع الشاملة،  مستقال االمنح موضوع اعتبرت

 .التمويل بالمنح

مع  وما أن تستجيب الفرق القطرية )واألشخاص المرجعيون ذوي الصلة عبر الدوائر للتقييمات المؤسسية( -8
  أحدث وضع لتنفيذ التوصيات، حتى يتم تقدير درجة االمتثال باستخدام المعايير التالية:

                                                      

5
  EB 2013/108/R.3/Rev.1. 

6
  EB 2014/113/R.7. 

7
  EB 2013/109/R.6. 
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 رجة بالكامل ضمن المرحلة الجديدة/تصميم األنشطة الجديدة، والعمليات : التوصيات مدمتابعة كاملة
 ؛أو البرامج، والسياسات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة

 ؛: تم الشروع ف: التدابير وفقا للتوجه الموصى بهجارية 
 :؛تمت متابعة التوصيات بصورة جزئية، مع امتثال اإلجراءات للمسوغات الواردة ف: التوصية جزئية 
 :وه: التوصيات الت: سيتم إدراجها ف: المشروعات والبرامج القطرية، أو برامج  لم يحن وقتها بعد

 ؛الفرص االستراتيجية القطرية، أو السياسات الت: ستصمم أو تستكمل فيما بعد
  :لم يتم االمتثال لها، إما بسبب الظروف المتغيرة ف: سياق  وه: التوصيات الت:غير قابلة للتطبيق

 التنمية القطرية، أو ف: سياق التسيير المؤسس: ف: الصندوق، أو ألية أسباب أخرى؛

 :وه: توصيات تعذرت متابعتها؛ معلقة 

 :بموافقة إدارة الصندوق أو الفريق القطري المعن: أو  وه: التوصيات الت: لم تحظ غير متفق عليها
  لحكومة. ا

يوفر هذا التقرير، وهو المجلد األول من تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير  -9
اإلدارة، موجزا إلجراءات المتابعة المتخذة، كما أنه يشير إلى القضايا الناشئة الرئيسية. وقد تمت هيكلته 

ابات على جاالست؛ )ج( : مدى االمتثالالتنفيذ )ب( وضع ؛ياتهومحتو  منظام التقييعلى النحو التال:: )أ( 
؛ )ه( يةالمؤسس لتقييماتلاالستجابات ؛ )د( مستوى المشروعات )المواضيع الرئيسية(على المستوى القطري و 

 ؛ الت: يمولها الصندوق كفاءة العملياتو المؤسس: لكفاءة الصندوق توصيات تاريخية: التقييم 
. أما المقطع ثالثا، فهو يمثل االستنتاجات التعلموموضوع  التقييم المستقل)و( استجابات لتوصيات مكتب 

أما المجلد الثان: المرفق، فهو يوفر  .2والتوصيات. وترد التعليقات من مكتب التقييم المستقل ف: الملحق 
ر رئيس المتخذة استجابة لكل توصية من التوصيات الت: يغطيها تقريقائمة بإجراءات المتابعة اإلفرادية 

  الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة.

 وضع تنفيذ التوصيات -ثانيا 

 نطاق التقييم ومحتوياته -ألف 
تقييما على المستوى  22إضافة إلى التقييمات المؤسسية الثالثة، يغط: تقرير هذا العام . التوزيع اإلقليمي -01

دنى وشمال من إقليم الشرق األ 5من إقليم آسيا والمحيط الهادي، و 5، بما ف: ذلك مشاريعالقطري/مستوى ال
 من إقليم أمريكا الالتينية والكاريب:، وتقييما واحدا من إقليم أفريقيا الغربية والوسطى. 4أفريقيا وأوروبا، و

 5: توصية، أي حوال 45نجم عن تقييمات البرامج القطرية الخمسة  عدد التوصيات الناجمة عن كل تقييم. -00
لكل تقييم من تقييمات البرامج القطرية. أما تقديرا أداء المشروعين )ف: الهند وجورجيا(، فلم ينجم عنهما أي 
توصيات للصندوق، وبالتال: ليست هنالك أية متابعة. ف: حين أن تقديرات أداء البرامج التسعة الباقية قد 

  توصيات لكل منها. 4إلى  6توصية، أي بحدود  66نجم عنها 

بالنسبة للتقييم المؤسس: لكفاءة الصندوق. وه:  إجراء   50وفيما يتعلق بالتقييمات المؤسسية، تمت تغطية  -02
نقاط اإلجراءات الت: ق دمت إلى المجلس التنفيذي ف: خطة العمل المعززة لتعزيز الكفاءة التشغيلية 
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ف: حين يغط: التقييم المؤسس: لإلشراف ثمانية من البنود اإلجرائية. ويتضمن  8والمؤسسية للصندوق.
ن يكن أكثر استراتيجية،  24التقييم المؤسس: للمنح  بندا. وعلى وجه العموم، هنالك توجه نحو عدد أقل، وا 

 من التوصيات من مكتب التقييم المستقل ومن االلتزامات من إدارة الصندوق.

ى المؤسس: بين المستو تنقسم المسؤولية عن المتابعة، ف: معظم األحيان،  لمتابعة.ل المعطى مستوىال -03
الواحدة والسبعين الواردة من . ويتوجب متابعة جميع التوصيات (2)الجدول  للصندوق والمستوى القطري

م تقرير هذا العاف: المائة من اإلجمال:( على المستوى المؤسس:. وحيث أن  55التقييمات المؤسسية )
ه:  المؤسس:يغط: ثالثة تقييمات مؤسسية رئيسية، فإن عدد التوصيات الت: تتم متابعتها على المستوى 

 .تقرير سابقأكثر بصورة كبيرة مما كان عليه الحال ف: أي 

التوصيات منوطة بالفرق القطرية بالتنسيق مع السلطات فإن  ،فيما يتعلق بتقييمات البرامج القطريةو  -04
)حيث يندر بالفعل أن تكون منوطة إما بالمشروعات أو بالحكومات وحدها(. ويعتبر هذا  الحكومية المعنية

التدبير مالئما إذا أخذنا بعين االعتبار القدرات المتزايدة على المستوى القطري، والملكية المشتركة للبرامج 
لموجهة إلى الصندوق، وبالتال: القطرية. وأما بالنسبة لتقديرات أداء البرامج، فلم يتم اختيار إال التوصيات ا

ي توصية موجهة بصورة مباشرة أفه: جميعها منوطة بالصندوق على المستوى القطري )دون وجود 
 أدناه هذا التقسيم.  2ويعرض الجدول  .للحكومات أو المشروعات وحدها(

  2الجدول 
  حسب نمط التقييم ومستواه 1025عام الرئيس لفي تقرير عدد التوصيات 

 

تقديرات أداء 
 البرامج

تقييمات 
البرامج 
 القطرية

التقييمات 
  المؤسسية

المجموع 
 )عدد(

 المجموع 
 )نسبة مئوية(

 55 12 52   المستوى المؤسس: للصندوق 

 2 2  2  المستوى اإلقليم: للصندوق 

 44 55  49 66  اتالمستوى القطري للصندوق/ الحكوم

 12 55 11 )عدد( المجموع
 

200 

  200 55 11 21 )نسبة مئوية( المجموع

 .ف: المائة 200: النسب المئوية مقربة وقد ال يبلغ مجموعها ملحوظة 

حيث أن معظم اإلجراءات ناجمة عن التقييمات المؤسسية، فإن معظم اإلجراءات طبيعة التوصيات. -01
ف: المائة من التوصيات  25 فقط الموصى بها إما استراتيجية أو موجهة نحو السياسات. وهذا العام، هنالك

 .9ف: المائة ف: التقارير الثالثة السابقة( 40تشغيلية )مقارنة بأكثر من 

 وضع التنفيذ: مدى االمتثال  -باء 
رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ  المدرجة ف: تقرير يةتوص 261ال مدى متابعة أدناه  6الجدول  يعرض -01

وه: تتضمن التوصيات من جميع التقييمات على مستوى . 6025توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام 
 المشروعات والمستوى القطري، والتقييمات المؤسسية. 

                                                      

8
  EC 2013/78/W.P.5. 

9
 من الملحق الثاني لتوزيع التوصيات على أساس المستوى والطبيعة. أانظر الجدول   
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  1الجدول 
 وضع تنفيذ توصيات التقييم

 المستوى

 ةمتابع 
 جزئية جارية كاملة

لم يحن 
 وقتها بعد

غير قابلة 
 معلقة للتطبيق

لم يتم 
االتفاق 
 عليها

المجموع 
 )عدد(

 12 5    2 65 41 المؤسس: للصندوقالمستوى 

 2      2  المستوى اإلقليم: للصندوق 

المستوى القطري للصندوق/ 
 25 44 اتالحكوم

  

6 

  

55 

 2 45 11 )عدد(المجموع
 

1 
 

5 211 

 2 54 50 )نسبة مئوية( المجموع

 

1 

 

4 200 

 

 حظيتيمكن مالحظة متابعة قوية على المستويات الثالثة جميعها، حيث وصلت نسبة التوصيات الت:  -07
ف: المائة  49ف: المائة منها بمتابعة كاملة وحوال:  20ف: المائة، إذ حظيت نسبة  49إلى  معتبرةبإجراءات 

ف: المائة من التوصيات بمتابعة  26، حيث حظ: 6029عام  أداءويشابه هذا األداء  ابعة جارية.بمتمنها 
 معتبرةف: المائة منها جارية. وتعكس الفئتان "متابعة كاملة" و"متابعة جارية" إجراءات  42كاملة، وكانت 

نفت اإلجراءات طويلة األمد أو  وواضحة تم اتخاذها )حيث كان الفرق على الغالب ف: طبيعة التوصية، وص 
  المتكررة على أنها جارية(.

ع أداء هذا العام األنماط التاريخية الت: ت ظهر تحسنات مستمرة على المدى المتوسط إلى الطويل. وقد تب -08
، فإن حصة التوصيات الت: تحظى بإجراء كبير 6020-6002، وعلى مدى الفترة 2وكما يظهر الشكل 

 ت(، كان6025-6022ف: المائة. وبالنسبة لفترة الخمس سنوات ) 55)متابعة كاملة أو جارية( كان بحدود 
 10ف: المائة. 46بحدود 

                                                      

10
انظر الملحق الثالث للرجوع إلى أرقام استعراض تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لفترة خمس   

 سنوات حسب المستوى واإلقليم.
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 2الشكل 

 توجهات االمتثال طويلة األمد

 
وتعتقد إدارة الصندوق بأن هنالك العديد من األسباب الت: توضح هذا التوجه التصاعدي ف: األداء. أوال،  -09

ف: المائة( بين فترت: الخمس سنوات  46)بحدود  295إلى  2225العدد اإلجمال: للتوصيات من  تراجع
المذكورتين، مما يعكس توجها نحو الوصول إلى توصيات تقييم أكثر استراتيجية. ثانيا، سعت اإلدارة 

آليات ضمان الجودة قدرا أكبر من  تول:للوصول إلى متابعة أكثر متانة ف: جميع شعب الصندوق. ثالثا، 
التاريخية متابعة الالجولة الثانية من  ساعدتقييمات. وأخيرا، االهتمام المنتظم للدروس الناشئة عن الت

 ف: البداية على زيادة االمتثال. تحظ بمتابعة كاملةتوصيات، الت: لم لل

وقد تم تتبع هذا  وف: هذا العام، تغط: الجولة الثانية من المتابعة التاريخية تحديثا معمقا لتقييم الكفاءة. -21
 6022توال: نظرا للطبيعة المتطورة لإلصالحات. وسوف يغط: تقرير عام الموضوع للسنة الثانية على ال

. )على وجه 6029وتقرير عام  6024أيضا التوصيات الت: لم تتم متابتعها بصورة كاملة من تقرير عام 
السياسات العموم، ت بق: دائرة إدارة البرامج على فترة زمنية بحدود سنتين إلى ثالث سنوات للسماح للبرامج و 

  ج بحيث يمكن التطرق للتوصيات(.بالوصول إلى مرحلة النض

 ويرد أدناه بعض األمثلة عن التوصيات الت: تتم متابعتها. -20

كمثال على توصيات تحظى بمتابعة كاملة، فقد طورت إدارة الصندوق  توصيات تحظى بمتابعة كاملة. -22
جراءات مرافقة لها، عوضا عن مجرد إجراء تحديث لسياسة عام   .6004سياسة جديدة للمنح وا 

بغية تقوية فعالية وكفاءة المساهمة الت:  واستجابة لتقييم الفعالية، خضعت عملية تعزيز الجودة إلصالح   -23
 جودة المشروعات الت: يدعمها الصندوق.سات والمشورة التقنية ف: شعبة السياتقدمها 

واستجابة لتقييم البرنامج القطري إلندونيسيا، فقد عزز الصندوق من جملة من الشراكات مع الحكومة على  -24
المستوى الوطن:، وعلى مستوى المحافظة والمقاطعة. فعلى المستوى الوطن:، سيعمل الصندوق بصورة 

ات المالية، وتخطيط التنمية الوطنية، والزراعة، والشؤون البحرية والموارد السمكية وغيرها من وثيقة مع وزار 
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مدادات المدخالت،  الوزارات المعنية. وسيغدو القطاع الخاص المنخرط ف: توفير الخدمات المالية، وا 
 والتصنيع، والتسويق، والتصدير شريكا هاما ف: االستراتيجية القطرية للصندوق.

تكثيف النمو شراكات بين و  الوصول إلى األسواق تجابة لتقييم البرنامج القطري لبوتان، طور مشروعواس -21
أما االستثمار ف:  .نموذجا يمول المشروع فيه المكننة الزراعية ذلكالقطاعين العام والخاص. ويتضمن 

القطاع الخاص. إضافة إلى  ، والبناء، والتكاليف التشغيلية فيتحملها أصحاب المبادرات الفردية مناألراض:
ذلك، تحظى "مخازن النافذة الواحدة للمزارعين" بدعم من الحكومة لتوفير األدوات الزراعية وغيرها من 

األبنية الخاصة بدعم من الحكومة. ويشغل داخل المدخالـت، ويكون موقعها إما داخل األبنية الحكومية أو 
ن القطاع الخاص، مع خضوعها إلشراف متواتر من قبل المخازن ويديرها أصحاب مبادرات فردية م ههذ

 وكالة التسويق الحكومية.

وه: تتضمن اإلجراءات قيد التنفيذ حاليا، وتنطوي عادة على عمليات طويلة األمد. وقد  التوصيات الجارية. -21
كون شرع الصندوق ببرنامج منحة مع منظمة الزراعة واألغذية لألمم المتحدة للتطرق للمشروعات الت: ي

أداؤها رديئا بصورة متواصلة. وبناء  على نتائج هذه المبادرة، يمكن تصميم مرافق إضافية إلعداد البرامج كما 
 يقترحه تقييم اإلشراف.

وف: اإلكوادور، يسعى الصندوق لمزيد من االنخراط من جانب النظراء بهدف المشاركة ف: التمويل والقيام  -27
يتم تحري أساليب جديدة للتعاون، مع مصرف التنمية لدول أمريكا بصورة مشتركة بتطوير أدوات مرنة. و 

 .على وجه الخصوص الالتينية

وه: التوصيات الت: تمت متابعتها جزئيا، ومن الجدير بالذكر اإلجراءات  .حظيت بمتابعة جزئيةتوصيات  -28
المتخذة امتثاال لمبدأ التوصية. فعلى سبيل المثال، تم توسيع نطاق المكتب اإلقليم: ف: نيروب: الذي غدا 

قليم ف: المائة من الصروفات ف: إ 40اآلن يخّدم جميع الصروفات ف: إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية، و
أفريقيا الغربية والوسطى. إال أن صروفات إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا ما زالت تعالج من 

 المقر الرئيس: للصندوق، مع توسيع نطاق المكتب بصورة بطيئة ليصل إلى المستوى المطلوب.  

تغير الظروف.  بسبب وه: تتضمن التوصيات الت: لم تعد قابلة للتطبيق توصيات غير قابلة للتطبيق. -29
منغوليا مخصصا بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء لدورة  لم تتلقفعلى سبيل المثال، 

. وبالتال:، لم يتم تصميم أية مشروعات جديدة فيها ف: السنوات الثالث الماضية. وف: حال 6024-6025
فيها، عندئذ سيتم أخذ الدروس حظيت منغوليا بمخصص بموجب هذا النظام، وتم تصميم مشروع جديد 
 المستفادة من برنامج الحد من الفقر الريف: السابق بعين االعتبار بكل تأكيد.

بهدف ضمان تأطير الدروس المستفادة من التقييم بصورة مالئمة ومواءمتها  توصيات لم يتم االتفاق عليها. -31
مع األولويات المؤسسية، تحتفظ إدارة الصندوق بحقها ف: عدم االتفاق مع توصيات مكتب التقييم المستقل. 
ى فعلى سبيل المثال، لم توافق إدارة الصندوق على توقيف العمل بتمويل مكونات من القروض بمنح، أو عل

 الصندوق عن اتباع نظام تخصيص الموارد على أساس األداء بالنسبة لمخصصات المنح. استغناء 

  لم يتم تصنيف أية توصية على أنه لم يحن وقتها بعد، أو على أنها معلقة. -30
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 االستجابات على المستوى القطري وعلى مستوى المشروعات )المواضيع الرئيسية( –جيم 
يسمح تصنيف التوصيات حسب الموضوع إلدارة الصندوق بفهم المجاالت الت: تحتاج لتركيز أشد. وقد تم  -32

 11.مجاال مواضيعيا ضمن ستة تجمعات أعرض 64تصنيف التوصيات ف: 

يحدد المقطع التال: اإلطار العريض لإلجراءات المتخذة استجابة للتقييمات المؤسسية، وهو يغط: معظم  -33
ركة )الكفاءة والمنح واإلشراف(. وأما أكثر المواضيع تكرارا على مستوى البرامج، فه: المواضيع المشت

 تصميم برامج الفرص االستراتيجية القطرية واالستهداف.

  4الجدول 
  توصيات التقييم حسب الموضوع 

 النسبة المئوية المجموع المجاالت المواضيعية

 1 20 االستهداف والتمايز بين الجنسين

 4 22 المجاالت التقنية )إدارة الموارد الطبيعية، القطاع الخاص، إلخ(

 69 42 إدارة المشروعات )الرصد والتقييم إلخ(

دارة المعرفة واالنخراط السياسات:، األنشطة غير اإلقراضية )الشراكات،  26 25 (وا 

 46 92 لخ(إبرامج الفرص االستراتيجية القطرية،  الكفاءة، االستدامة،المنح، ) شاملةمواضيع 

 22 60 االتصاالت والموارد البشرية(المعلومات و القضايا المؤسسية )تكنولوجيا 

 200 211 المجموع 

 .ترد بعض األمثلة عن متابعة برامج الفرص االستراتيجية القطرية واالستهداف أدناه -34

توصية. فف: أندونيسيا، هنالك  22والذي تم التطرق إليه ف:  .الفرص االستراتيجية القطرية برامج تصميم -31
امج جديد للفرص االستراتيجية القطرية يتم تصميمه بما يتماشى مع أولويات الحكومة، كما أوصى به نبر 

 ردمقطرية المؤقتة للصندوق ف: البالد ف: تقييم البرنامج القطري. ويتمثل الهدف اإلجمال: لالستراتيجية ال
دعم الحكومة لمنية بين تقييم البرنامج القطري وصياغة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد الهوة الز 

على تحقيق أهدافها اإلنمائية ذات الصلة بقطاع: الزراعة ومصايد األسماك، وتمكين أصحاب الحيازات 
غذائ:، وزيادة الدخول، والحد تعزيز األمن اللالصغيرة من أن يغدوا أكثر إنتاجية وأكثر إندماجا مع األسواق 

  من الفقر والهشاشة.

وف: األردن، وكما ينص عليه نموذج أعمال الصندوق واستراتيجيته بشأن االنخراط ف: البلدان متوسطة  -31
 ليتضمن أيضا مبادرات لالنخراط السياسات: قروضالقطري مجرد التمويل بال الدخل، سيتعدى البرنامج

وتقاسم المعرفة والتمويل المشترك. وتستند األهداف االستراتيجية اإلجمالية للبرنامج القطري وطرائق تحقيقها 
   على احتياجات وتفضيالت الحكومة، والمجاالت الت: يتمتع فيها الصندوق بميزة نسبية.

وهنالك ثالثة مشروعات  .ريفيتم تطوير البرنامج القطري كما اقترحه تقييم البرنامج القط أما ف: السنغال، -37
وتيسير استثمار رأس المال ف: القطاع،  ،هيكلتها لبناء قدرات منظمات المزارعين تجرييمولها الصندوق 

 وضمان وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواق. 
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غطت سبع توصيات موضوع االستهداف. فف: الصين، وبناء  على طلب من الحكومة، يطور  االستهداف. -38
الصندوق ويقوم بريادة منتجات ابتكارية للتمويل الريف: ف: المناطق الريفية الفقيرة. وتتضمن العمليات 

إلى  الثالث األخيرة الموافق عليها ف: الصين مكونات ترم: إلى تيسير وصول المجموعات المستهدفة
 تعاونيات المزارعين(. و الخدمات المالية )أي أصحاب الحيازات الصغيرة الفقراء 

تؤكد المشروعات ف: الحافظة الحالية وبوضوح على مشاركة النساء  ،المتعددة القوميات بوليفيادولة وف:  -39
لجغراف: من والشباب ف: أنشطة المشروعات. إضافة إلى ذلك، يتم وضع اللمسات األخيرة على االستهداف ا

خالل تحليل لخصائص المجموعات االقتصادية االجتماعية المختلفة. وتستخدم معايير واضحة تتضمن 
والمناطق  "تلبية احتياجاتها الرئيسية عدم"تعان: من المناطق الت: توجد فيها نسبة عالية من األسر الت: 

 المتأثرة بتغير المناخ.

، سيوفر الصندوق الدعم ألصحاب المبادرات الفردية من وضمن إطار مشروعاته الجارية ف: مولدوفا -41
 المصادق ،برنامج الصمود الشمول: االقتصادي الريف: والمناخ:الشباب ف: المناطق الريفية. وقد ضمن 

ألنشطة الخاصة بأصحاب المبادرات الفردية من كالة الدانمركية للتنمية الدولية لمن الو  تمويال ،عليه حديثا
 ن من خالل المنح النظيرة.  الشباب الريفيي

 المؤسسيةبات للتقييمات االستجا -دال
هذا العام ثالثة رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لتقرير استعراض يغط:  -40

جزءا من  األخير يعتبرو  .لكفاءةاو  ،واإلشراف/دعم التنفيذ ،ف: الصندوق تمويل المنححول  تقييمات مؤسسية
  (.6025عام للمرة الثانية متابعة  أي أنها) اتتوصيلمتابعة تاريخية ل

بعد االستعراض الشامل لتجربة الصندوق مع المنح، جرى إعداد سياسة محدثة. ونظرا لألهمية  المنح. -42
لت: خرج االستراتيجية لحافظة المنح، فقد قاد نائب رئيس الصندوق هذه العملية. وف: محاولة لعكس النتائج ا

جراءات معدلة )عوضا عن صياغة ق الحاجة إلى و بها التقييم المؤسس:، قررت إدارة الصند سياسة جديدة وا 
6025(. وعرضت السياسة على المجلس التنفيذي ف: دورة أبريل/نيسان 6004تحديث سياسة عام 

أما ، 12
 ما يل:: تحقيق إلى الجديدة وتهدف السياسة ية فه: قيد اإلعداد.ذاإلجراءات التنفي

يجادتحسين أهمية وتركيز المنح، و  )أ(  ؛مع البرامج القطرية متنمعايير اختيار أوضح واندماج أ ا 

، واإلشراف، والمزيد من بصورة نشطة الجودة وتعزيز الجودة زيادة الفعالية واألثر من خالل ضمان )ب(
 المساءلة؛

كاليف المعامالت، واحتواء عدد العمليات من خالل تبسيط العمليات، والحد من ت فضلكفاءة أ )ج(
 ؛بالمنح الممولة

 تعزيز إدارة المعرفة/نشر المعرفة. )د(
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نما سيتم تجميعها وكما أوصى به مكتب التقييم المستقل،  -43 فلن تكون هنالك نافذة منفصلة للمنح القطرية، وا 
معايير واضحة لألهلية. وتتضمن مبادئ تمويل المنح ما  وضعتضمن المنح العالمية/غير القطرية. كذلك 

ة م( التركيز على المداخالت الت: يكون للمنح فيها قي6( اإلسهام بصورة كبيرة ف: السلع العامة؛ )2) يل::
( عدم استخدام المنح كبديل لموارد الميزانية اإلدارية للصندوق. وفيما يتعلق بتبسيط 4مضافة واضحة؛ )

عملية واحدة متسقة تطبق على جميع المنح. وسوف للمنح د طورت اإلجراءات التنفيذية العمليات، فق
 تتضمن هذه السياسة أيضا ملحقا يتطرق لنتائج التقييم المؤسس:.

كانت هنالك بعض التوصيات الت: لم توافق عليها اإلدارة، وه: محددة بصورة واضحة ف: استجابة اإلدارة  -44
تراحات بتقييمات يجريها طرف ثالث )حيث اعتبر هذا االقتراح غير عمل: على هذا التقييم. وتتضمن اق

يقاف الممارسة القاضية بتمويل بعض مكونات القروض بمنح )والت: تتعارض لجهة الموارد والتكاليف(،  وا 
مع التأكيد األخير على األنشطة غير اإلقراضية(، واالستغناء عن االستعانة بنظام تخصيص الموارد على 

األداء لتخصيص موارد المنح )ألن إدارة الصندوق اعتبرت نظام تخصيص الموارد على أساس  أساس
 سياسة المنح، نظاما شفافا لتخصيص كل من موارد المنح والقروض(. عاألداء، بصورة مترافقة م

 على إعادة تأطير أنشطة 13أكد التقييم المؤسس: لسياسة اإلشراف ودعم التنفيذ ف: الصندوق اإلشراف. -41
اإلشراف ودعم التنفيذ كمسؤولية مشتركة بين الصندوق والحكومات. وبناء  عليه، تقوم إدارة الصندوق حاليا 
بتحديث المبادئ التوجيهية لإلشراف مع تركيز واضح على هذه المسؤوليات والمساءلة المشتركة. ولعكس 

ستعراض االإلشراف" قد است بدل بتعبير "الملكية المشتركة )كما اقترحها مكتب التقييم المستقل(، فإن تعبير "ا
"اإلجراءات المتفق عليها". وكما اقترحه التقييم، سوف  تعبيرمشترك للتنفيذ"، واست بدلت كلمة "التوصيات" بال

دارة المعرفة.  تركز مسودة المبادئ التوجيهية أيضا على توسيع النطاق وا 

بشكل  كما ه: واردةئيسية، مع عدم موافقة اإلدارة وقد تم التطرق بالتال: لجميع توصيات هذا التقييم الر  -41
 واضح ف: استجابة اإلدارة. وترد اإلجراءات اإلفرادية ف: المجلد الثان:.

توصيات تاريخية: التقييم المؤسسي لكفاءة الصندوق وكفاءة العمليات التي يمولها  –هاء 
  الصندوق

الثانية كجزء من المتابعة التاريخية. وتم هذا التقييم من تمت متابعة التقييم المؤسس: لكفاءة الصندوق للمرة  -47
على مسارها الصحيح، تقريبا . وجميع بنود خطة العمل هذه 14خالل إجراءات ملتزم بها ف: خطة العمل

صالحات كبيرة عبر الدوائر المختلفة ف: الصندوق. وبوشر بالفعلو    بجهود وا 

سس:، بما ف: ذلك تحديث إطار المساءلة الذي عرض أجرت إدارة الصندوق إصالحات على المستوى المؤ  -48
. كذلك فقد است كملت عملية استعراض وتحديث إطار التفويض بالصالحيات بالفعل على المجلس التنفيذي

. وف: 6029والتميز عام  تللمكافآ، شرع الصندوق بإطار البشرية ف: الصندوق. وفيما يتعلق بإدارة الموارد
إلدخال  بصدد التخطيط، وه: حالياهذا اإلطار لية للخدمة المدنية تقوم بدراسة الدو واقع األمر، فإن اللجنة 

أطر للحوافز ف: النظام المشترك لألمم المتحدة. وكذلك تم إصالح نظم إدارة أداء الموظفين، بما ف: ذلك: 
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، يتم 6026 نظام تقييم لألداء أكثر استجابة، وحصول موظف: الصندوق على مكافآت غير نقدية، ومنذ عام
قياس التحسينات ف: جميع المجاالت ف: مسح عام للموظفين. وتتأكد هذه التغييرات من خالل التغييرات 

الطابع المؤسس: على عملية التخطيط االستراتيج: لقوة العمل  الت: طرأت على ثقافة المؤسسة حيث أضف:
مع ملء جميع المناصب المحددة ف:  ،القدرات التقنية ف: الصندوق تعززتبحيث غدت عملية سنوية. و 

رفع سوية تكنولوجيا التغييرات ف: العمليات المؤسسية مع التقنية. وترافقت  شورةشعبة السياسات والم
بما ف: ذلك دمج العديد من المنصات المختلفة، والوصول إلى دعم أكثر تبسيطا  ،المعلومات واالتصاالت

 ومرونة للمكاتب القطرية للصندوق. 

سياسات ومبادئ توجيهية رئيسية لوضع خطة العمل موضع التشغيل، بهدف تحقيق قدر أكبر  صياغةوتتم  -49
الت:  6025-6029للفترة للصندوق من الكفاءة واألثر. ويتضمن ذلك تحديث استراتيجية الحضور القطري 

والمبادئ فرص االستراتيجية القطرية، لبرامج ال، والمبادئ التوجيهية 15عرضت على المجلس التنفيذي
. وفيما يتعلق بإيجاد نهج أكثر تمايزا عبر الحافظة، يتم التوجيهية لالستعراض المشترك لإلشراف والتنفيذ

ضعيفة األداء من خالل برامج المنح. عالوة على ذلك، للسياقات الهشة والمشروعات إيالء اهتمام أكبر 
رية ونهج الصندوق إزاء البلدان متوسطة الدخل مع حاليا الخيارات المتاحة فيما يتعلق باالنتقائية القط تناقش

 المجلس التنفيذي. 

  مكتب التقييم المستقل ومواضيع التعلملتوصيات  اتاالستجاب – واو
( التوصيات الناجمة عن التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات 2يتطرق هذا المقطع باختصار لما يل:: ) -11

( تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام 6؛ )6029الصندوق لعام 
( موضوع التعلم للتقرير السنوي لنتائج وأثر عمليات الصندوق. وترد االستجابات بصورة مختصرة 4؛ )6029

 التفصيل ف: الملحق الرابع.   المزيد منهنا، مع 

عن التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق من  تم التطرق ف: المقام األول للتوصيات الناشئة -10
، ويوفر هذا التقرير تحديثا لما تعهدت به إدارة الصندوق من التزامات. وفيما 16خالل استجابات اإلدارة عليه

يتعلق باستعراضات استكمال برامج الفرص االستراتيجية القطرية، فقد أحاطت إدارة الصندوق علما بهذه 
نها تعتقد بأن ذلك ال يمكن أن يتم إال على حساب نشاط آخر. أما فيما يتعلق بتخصيص التوصية، ولك

ميزانية لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية والمشروعات، فإن الميزانيات تخضع بالفعل للتمايز واإلدارة 
ية المنظمة ف: مما يعتبر مستوى مناسبا. وأثير أيضا موضوع المركز  ،المالئمة من قبل الشعب اإلقليمية

التعليقات على التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق، وهو ما يعد جاريا ف: الوقت الحال:، حيث 
كما تم ندب حوال: ثلث موظف: دائرة إدارة  ،قيد التشغيل الكامل ن مكتبا قطريا للصندوقو أربع يوجد حاليا

تقل ف: إطار قياس النتائج لفترة التجديد العاشر لموارد تصنيفات مكتب التقييم المس أدرجتالبرامج. وأخيرا، 
 )مع التصنيفات الت: تستخدمها حاليا دائرة إدارة البرامج(. 17الصندوق
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وفيما يتعلق بتعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق )والت: توفر عدد منها  -12
د العاشر لموارد الصندوق(، فقد بدأ العمل على التوسيع أيضا خالل إعداد إطار قياس نتائج التجدي

والمنهجية مع عرض تعاريف ومبادئ توجيهية تشغيلية ف: تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر 
خالل كل من دورات هيئة المشاورات  ،. وتضمنت العروض الت: قدمتها إدارة الصندوق18لموارد الصندوق

عداد إطار قياس النتائج لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق، نظرية للتغيير تضع الخطوط العريضة  وا 
استجابة لتعليقات مكتب التقييم المستقل. وفيما يتعلق بالمواءمة بين  5-6المستويين و  2 ىللرابط بين المستو 

يتوجب إدراجها أو شطبها من إطار قياس النتائج، فقد ع رضت المسوغات نظم التقييم والمؤشرات الت: 
بشكل واضح على المجلس التنفيذي، بما ف: ذلك من خالل الوثيقة الت: أ عدت بين دورات هيئة المشاورات، 

. ولم يتم اتباع التوصية القائلة باالستغناء عن تصنيفات ضمان الجودة، ألن 19أثناء المشاورات الموزعةو 
 أتيحت. وأخيرا، هاال بد من اقتناص وفر قيمة مضافة واضحة ف: عملية التصميمت هادارة الصندوق تعتقد بأنإ

 المشروعات بصورة علنية للجمهور، كما جرت التوصية به. إنجازتصنيفات تقارير 

لعام  ف: التقرير السنوي لنتائج وأثر عمليات الصندوقكموضوع للتعلم إدارة المشروعات بوفيما يتعلق  -13
إدارة الصندوق مع مكتب التقييم المستقل على أهمية مثل هذه اإلدارة ف: تحقيق النتائج،  توافق، 6029

وتتطلع لالنخراط مع مكتب التقييم المستقل ف: دراسة تنوع تدابير إدارة المشروعات، واقتناص الدروس 
 والممارسات السليمة المستندة إلى البراهين.  

 والتوصيات النتائج –ثالثا 
كانت متابعة الصندوق للتوصيات الواردة ف: التقييمات التسعة عشر الت: غطاها تقرير هذا العام نشيطة،  -14

. وقد اتخذت إدارة الصندوق أيضا بين الفرق القطريةو مع وجود إجراءات معتبرة ف: المنظمة بأسرها، 
على  الملحوظعلى التوجه التصاعدي  ف: المائة من التوصيات، مما يؤكد 49 لما يعادل معتبرةإجراءات 

ف: المائة من التوصيات حظيت بمتابعة كاملة، وما يصل إلى  20مدى السنوات الخمس الماضية. وحوال: 
توصية معلقة، مما يتماشى مع غياب عدم االمتثال بصورة كاملة  أيةف: المائة منها جارية. وال توجد  49

 ف: السنوات الماضية. 

ندوق بأن هذا المستوى العال: من إجراءات المتابعة يعتبر ف: جزء منه انعكاسا للطبيعة وتعتقد إدارة الص -11
االستراتيجية والتوقيت المالئم للتوصيات. وبالتال:، تثن: إدارة الصندوق على مكتب التقييم المستقل 

جارية لتوصياته الت: تتسم بلمحات ثاقبة بصورة متسقة حول المواضيع الت: تشكل جوهر الجهود ال
 يتين.   لتعزيز كفاءته وفعاليته التشغيل للصندوق

وفيما يتعلق بالتقييمات المؤسسية، فقد أدى التقييم المؤسس: لكفاءة الصندوق إلى البدء بتغييرات كبيرة  -11
الحجم ف: المنظمة بأسرها. وتضمن ذلك إصالحات للموارد البشرية، وعمليات اإلدارة ف: جميع الدوائر، 

دماجها، والمبادئ التوجيهية لدعم عمل الصندوق ف:  ورفع سوية نظم تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وا 
بيئة المركزية. أما تقييم سياسة المنح، فقد تم التطرق له من خالل وضع سياسة جديدة للمنح. وتوفر هذه 
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جراءات التنفيذ إطارا الستخدام المنح بصورة أكثر استراتيجية دعم ا لألنشطة الت: تسهم السياسة الجديدة وا 
ف: الوصول إلى نتائج تنموية قابلة للقياس. وسيسمح تقييم اإلشراف ودعم التنفيذ بدوره إلدارة الصندوق 
بإعادة تأطير اإلشراف كمسؤولية مشتركة بين الصندوق والجهات المقترضة، مع مساءلة أوضح. كذلك 

 ف:مكن أنشطة اإلشراف من المساهمة بقدر أكبر حاليا مسودة المبادئ التوجيهية الجديدة، والت: ست تصاغ
الفعالية واألثر، مع استمرارها ف: اإلبقاء على ما يكف: من المرونة للتطرق للتنوع الكبير ف: سياقات 

 البرامج. 

وتعتقد إدارة الصندوق بأن االستمرار ف: مثل هذه الجهود النشطة للتطرق للتوصيات والمعرفة الناشئة عن  -17
التوصيات الناشئة عن التقييمات بصورة أكثر مالءمة ف: التبعات الت:  نظرمستقلة تتطلب التقييمات ال

ستخلفها على الكفاءة التشغيلية ف: بيئة تتسم باإلبقاء على الميزانيات ف: مستواها الحال:، أو حتى 
 بتراجعها. 

الصندوق والحضور  اإلدارة جهدا كبيرا ف: تعزيز نموذج التركيز على زبائن تضعوف: الوقت نفسه،  -18
، وتود أن تؤكد على أن المعرفة الت: تولدت عن هذه التقييمات، عالوة على تقييماتها الذاتية، تشكل الميدان:

إدراج تقديرات أداء البرامج ف: تقرير  سيساعدمصدرا تستنير به العمليات التشغيلية بصورة مالئمة )كذلك 
(. وبالتال: فإن إدارة الصندوق الموضوعالرئيس عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة ف: هذا 

مهتمة على وجه الخصوص برؤية أمثلة محددة، تستند إلى معرفة وخبرة مكتب التقييم المستقل المسهبة عن 
لية ف: تحسين النتائج اإلنمائية، وكيف يمكن لمكتب التقييم المستقل أن أنماط التعلم الت: تعد أكثر فعا

   يساعد جهود إدارة الصندوق ف: هذا االتجاه. 

وتعترف إدارة الصندوق بأن التعلم الكاف: من العمليات يتطلب رصدا وتقييما أقوى، كما أشار إليه مكتب  -19
تحليلها ف: تقرير هذا العام. وقد اتخذت إدارة  التقييم المستقل من خالل العديد من التوصيات الت: تم

 فعالية عتمدتالصندوق اإلجراءات ف: السنوات األخيرة للعمل مع الجهات المقترضة لتعزيز هذا األمر. و 
يتطلب جهودا منسقة من  مماالعمليات الوطنية، على قدرات الجهات المقترضة و  علىالرصد والتقييم 

من الجهات المقترضة والجهات المانحة تعمل  وحيث أن كلعلى حد سواء.  الحكومات والشركاء اإلنمائيين
النظر بالمعايير الدولية للرصد والتقييم بصورة متزايدة بهدف التبسيط  يعادسياقات ميزانيات متقلصة،  ضمن

مية ف: ويعد ذلك أكثر أهوالتأكيد على فعالية التكاليف والتوقيت المناسب مع اإلبقاء على الزخم الضروري. 
البلدان المتأثرة بالنزاعات والهشاشة. وتعتقد إدارة الصندوق بأنه من الحاسم بمكان أن يستجيب كل من 

   الصندوق ومعايير التقييم المستقل لهذه التوجهات الجديدة ف: الرصد والتقييم.

إدارة الصندوق  لتعزيز حلقة التعلم من التقييمات، وبخاصة على المستوى التشغيل:، توص:منها وف: جهد  -11
عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة، مع  الرئيس، عرض تقرير 6102بأن يتم، بدءا من عام 

استجابة إدارة الصندوق على التقرير السنوي لنتائج وأثر عمليات الصندوق. وذلك بغية تيسير الوصول إلى 
. ومن شأن ذلك أن يمكن إدارة الصندوق من مع تبسيط اإلبالغ المؤسس: ،حلقة تعلم أقوى من التقييمات

تعميم متابعة توصيات التقييم كجزء من عملية استعراض الحافظة مما يعزز الحوارات المستندة إلى قدر 
أكبر من البراهين. كذلك سيسمح ذلك للمجلس التنفيذي بالنظر ف: تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق، 

مليات الصندوق، وتقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم والتقرير السنوي عن نتائج وأثر ع
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وتدابير اإلدارة ف: الوقت نفسه )جميع هذه التقارير منتجات هامة لكل من نظم التقييم المستقل والتقييم 
 . بأسرها الذات:(، وبالتال: الحصول على استعراض شامل لحلقة التقييم

 مباشرةالتقرير الموجهة بصورة توصيات اإلدارة ف:  تحظى الصندوق ف: أنوأخيرا، تتمثل وجهة نظر إدارة  -10
إلى مكتب التقييم المستقل، يجب أن تحظى بالمتابعة لضمان وجود تحسينات متزامنة ومتسقة ف: كل من 

 عمليت: التقييم. 
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 نفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةت تقرير رئيس الصندوق عن وضع
 تعليقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق

 مالحظات عامة –أوال 

هذه ه: النسخة الثانية عشرة من تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة  -0
الستعراضها. وبما يتفق مع سياسة الت: تعرضها إدارة الصندوق على كل من لجنة التقييم والمجلس التنفيذي 

يوفر مكتب التقييم المستقل ف: هذه الوثيقة تعليقاته على التقرير ك: تنظر فيها لجنة  ،21التقييم ف: الصندوق
التقييم والمجلس التنفيذي. على وجه العموم، يرحب مكتب التقييم المستقل بهذا التقرير كأداة أساسية لتعزيز 

 نظمة للوصول إلى كفاءة إنمائية ومؤسسية أفضل.المساءلة والتعلم ف: الم

وثيقة سلسة وجيدة اإلعداد للغاية. وهو يحلل وضع تنفيذ التوصيات الواردة ف:  6025يعتبر تقرير عام  -2
التقييمات التسعة عشر الت: جرت ف: السنوات السابقة. إضافة إلى ذلك، وكما تم االتفاق عليه مع المجلس، 

الفعالية  التطرق لتوصيات مكتب التقييم المستقل بشأن تقرير يةوألول مرة، كيفتقرير هذا العام،  يغط:
 اإلنمائية للصندوق من قبل إدارة الصندوق.

بما  6025يعترف مكتب التقييم المستقل بالمتابعة القوية لتوصيات التقييم الواردة ف: تقرير الرئيس لعام  -3
يتسق مع التوجهات السائدة ف: السنوات األخيرة. ويعكس ذلك التزام إدارة الصندوق باستخدام التقييمات 

. كذلك، يقدر مكتب التقييم المستقل أيضا اعتراف عملياتهاالمستقلة للتوجه صوب تعزيز أداء المنظمة وأداء 
المستقل. بهذا الصدد، فإن المكتب ملتزم إدارة الصندوق بالطبيعة األكثر استراتيجية لتوصيات التقييم 

بضمان أن تكون هذه التوصيات مفيدة، وأن يتم توفيرها ف: الوقت المناسب إلدارة الصندوق وغيرها من 
 .الشركاء المعنيين اآلخرين

 تعليقات محددة –ثانيا 

. توفر الفقرة اإلدارةالتقييمات المدرجة في تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير  -4
قائمة بالتقييمات التسعة عشر الت: غطاها تقرير الرئيس لهذا العام. وه: تتضمن تقسيمات فرعية  4

يونيو/حزيران  40، مع التوصيات المتفق عليها قبل تاريخ 6029و 6024للتقييمات الت: أ نجزت عام: 
كمل ف: سة المنح ف: الصندوق الذي است  . وباإلشارة على وجه الخصوص إلى التقييم المؤسس: لسيا6029

، يشير مكتب التقييم المستقل إلى أن هذا التقييم قد أدرج ف: تقرير رئيس 6029ديسمبر/كانون األول 
تقدير أدق  لتوفيربشكل استثنائ:  6025الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام 

الت: وافق عليها المجلس التنفيذي ف: و زمنيا عن كيفية التطرق لتوصيات التقييم ف: سياسة المنح الجديدة، 
. وعلى وجه العموم، فمن المفيد أن تتضمن النسخات المستقبلية من هذا التقرير مقطعا 6025أبريل/نيسان 

الغ عن توصياتها ف: تقرير رئيس الصندوق لكل قصيرا يلخص المسوغات الختيار التقييمات الت: سيتم اإلب
 عام.
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العدد اإلجمال: لتوصيات  4كما كان الحال عليه ف: الماض:، فقد أورد الجدول  تصنيف توصيات التقييم. -1
التقييم المغطاة ونسبتها المئوية، مصنفة وفقا لستة مجاالت مواضيعية. ويعتبر استخدام المجاالت 

تجميع توصيات التقييم واإلبالغ عن وضع تنفيذها. وف: الوقت نفسه، فقد يكون المواضيعية مالئما بالفعل ل
وتحديد فيما لو كان البعض منها يستحق  ،الوقت مناسبا إلعادة تقدير أهمية هذه المجاالت المواضيعية

لقة بإدارة المزيد من التقسيم. فعلى سبيل المثال، وف: الوقت الحال:، يتم تجميع متابعة توصيات التقييم المتع
رساء الشراكات وحوار السياسات معا ضمن مجال مواضيع: واحد )أي األنشطة غير اإلقراضية(.  المعرفة وا 
 ةوقد ال يوفر هذا تفصيال واضحا لوضع تنفيذ التوصيات ف: كل من هذه األنشطة غير اإلقراضية الثالث

 المذكورة أعاله. 

، أشارت إدارة الصندوق إلى 52. ف: الفقرة القطريةاستعراضات استكمال برامج الفرص االستراتيجية  -1
توصية مكتب التقييم المستقل القاضية بإجراء استعراضات عند استكمال برامج الفرص االستراتيجية القطرية، 
ولكنها تعتقد بأن ذلك ال يمكن إجراؤه إال على حساب نشاط آخر. ويدرك مكتب التقييم المستقل بأن هنالك 

ال تجرى  هذه االستعراضات الستكمال بعض البرامج، مما قد تم إجراؤه بالفعل، ولكن بعض االستعراضات
بصورة منتظمة ف: جميع الحاالت. وبهذا الصدد، ومع األخذ بعين االعتبار معوقات الميزانية، يؤكد مكتب 

الفرص التقييم المستقل مجددا على أهمية نظر إدارة الصندوق ف: إجراء استعراضات الستكمال برامج 
مثل هذه االستعراضات ف: واقع األمر ممارسة معيارية  لكون ،االستراتيجية القطرية بصورة أكثر انتظاما

 معتادة ف: المؤسسات المالية الدولية األخرى.

ويعد إجراء استعراضات استكمال الفرص االستراتيجية القطرية هاما على وجه الخصوص، وذلك أيضا  -7
إجراء أكثر من أربعة إلى خمسة تقييمات لبرامج قطرية على حد أقصى بلمستقل مكتب التقييم اقيام  لتعذر

لكل عام، مما يمكن استخدامه لك: يستنير به إعداد برامج الفرص االستراتيجية القطرية الالحقة ف: البلد 
جية نفسه. وبالتال:، فلو تمكنت إدارة الصندوق من إجراء استعراضات الستكمال برامج الفرص االستراتي

القطرية بصورة منتظمة، فإنها ستستطيع ضمان تقدير جميع البرامج القطرية ف: الصندوق، إما من قبل 
مكتب التقييم المستقل أو من قبل إدارة الصندوق. عالوة على ذلك، فمن المحتمل تقليص تكاليف إجراء 

الفرص برامج تكمال تقييم البرامج القطرية أيضا ف: حال تم إدخال العمل بإجراء استعراضات الس
االستراتيجية القطرية ألن األخيرة ستشكل منتجات أساسية للتقديرات الذاتية قبل بدء مكتب التقييم المستقل 

 بإجراء أي تقييم لبرنامج قطري.

التوصيات الناجمة عن تنظر أن  55. تقترح الفقرة تبعات توصيات مكتب التقييم المستقل على الميزانية -8
أو حتى  ثابتةعلى كفاءة العمليات ف: بيئة تتسم إما بميزانيات  ف: تبعاتهاكثر مالئمة التقييم بصورة أ

متناقصة. وبهذا الصدد، فإنه من الهام بمكان التذكير بأن توصيات مكتب التقييم المستقل تستند على عمل 
ل. كذلك، تمت تحليل: متين، وعلى جملة من الدالئل المتسقة بهدف المساهمة ف: الوصول إلى نتائج أفض

مناقشة قضية حيادية التكاليف ف: توصيات مكتب التقييم المستقل ف: الدورة الثالثة عشرة بعد المائة 
مكتب  أنه يجب أال يكون من المتوقع منللمجلس التنفيذي مع االستنتاج التال:: " وافق المجلس على 

كاليف، حيث أن دور المجلس، جنبا إلى محايدة من حيث الت أن يقدم توصياتالتقييم المستقل ف: الصندوق 
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جنب مع إدارة الصندوق، هو البت بشأن المفاضلة النهائية بين اآلثار المترتبة على الميزانية وأثر التوصيات 
 22."تكاليف المترتبةالمحددة. غير أنه ينبغ: لتوصيات مكتب التقييم المستقل ف: الصندوق أن تنظر ف: ال

ما تولد تقييمات مكتب التقييم المستقل عددا من التوصيات المتكررة حول بعض . غالبا التوصيات المتكررة -9
المواضيع المحددة، منها على سبيل المثال، أهمية تحسين نظم الرصد والتقييم، والحاجة إلى ضمان وجود 
رة أهداف أكثر واقعية للمشروعات وتصميمات أبسط لها. وبهذا الصدد، يشجع مكتب التقييم المستقل اإلدا

على النظر ف: إدراج مقطع جديد ف: النسخ المستقبلية من التقرير، يتم فيه تجميع التوصيات المتكررة معا 
أن يوفر للدول األعضاء  ذلك أيضا من شأن .على أساس منتظم، واإلبالغ عن إجراءات متابعتها وفقا لذلك

وصفا لإلجراءات الت: تتخذها اإلدارة للتطرق للتوصيات المتكررة الت: غالبا ما تؤثر على أنشطة الصندوق 
 عبر جميع المشروعات والبلدان واألقاليم.

. يرحب مكتب التقييم المستقل تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق -01
هد الذي بذله التقرير ألول مرة ف: اإلبالغ عن تعليقاته الت: وفرها على تقرير الفعالية اإلنمائية بالج

للصندوق. ويعكس ذلك جهود اإلدارة الرامية إلى الوصول إلى مزيد من التعزيز لحلقة التعلم من التقييم 
يتم اإلبالغ عن العديد من والترويج للمساءلة. وف: الوقت نفسه، فإنه من الجدير بالمالحظة، أنه لم 

االقتراحات الت: أوردها مكتب التقييم المستقل ف: تعليقاته على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام 
، ولذا يدعو المكتب إدارة الصندوق إلى توفير توصيف أكثر شمولية لمتابعة كل من توصيات 6029

ر الفعالية اإلنمائية للصندوق ف: النسخ المستقبلية من وتعليقات مكتب التقييم المستقل الرئيسية على تقري
 تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة.

تم متابعة توصيات إدارة الصندوق ف: تأن  22. تقترح الفقرة توصيات اإلدارة لمكتب التقييم المستقل -00
ل، وذلك بهدف ضمان إدخال تحسينات متزامنة ومتسقة التقرير، والموجهة مباشرة إلى مكتب التقييم المستق

ف: كل من عمليت: التقييم. ومن الهام التأكيد على أن اإلدالء بمثل هذه التوصيات لمكتب التقييم المستقل 
يتعارض مع أحكام سياسة التقييم ف: الصندوق الت: تبناها المجلس التنفيذي، كما أنها ال تتواءم مع اإلطار 

 لمؤسسات المالية الدولية األخرى.ر وظائف التقييم ضمن منظومة األمم المتحدة وااألعرض لتسيي
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موضوع )تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ الو  ةطبيعال توصيات التقييم حسب
 (1025 توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام

 تهاوطبيع مستواهاالجدول أ. توصيات التقييم حسب 

 

 سياسات ةاستراتيجي ةتشغيلي 

المجموع 
 )عدد(

 12 64 64 24 المستوى المؤسس: للصندوق

 2  2  المستوى اإلقليم: للصندوق 

المستوى القطري للصندوق/ 
 50 2 اتالحكوم

 

55 

 السلطات الحكومية والمؤسسات
 المشروعات     
 211 11 10 21 )عدد(المجموع    

 200 15 55 25 )نسبة مئوية( المجموع

 موضوع التوصيات التقييم حسب الجدول ب. 
 عددال الموضوع المجموعة

 4 االستهداف االستهداف والتمايز بين الجنسين

 2 التمايز بين الجنسين  

  المستفيدون 

  منظمات الفقراء 

 5 واألسواقالقطاع الخاص  المجاالت التقنية

 2 إدارة الموارد الطبيعية 

  التحليل والدراسات والبحوث 

 9 التمويل الريف: 

 2 األساسية البنى 

  التدريب وبناء القدرات  

 9 تصميم المشروعات وصياغتها إدارة المشروعات

 2 الالمركزية 

 9 المشروعات إدارة  

 5 الحضور القطري 

 1 قياس النتائج، الرصد والتقييم  

 4 اإلشراف  

 2 الشراكات  األنشطة غير اإلقراضية

 9 االنخراط السياسات: 

 5 إدارة المعرفة  

 25 المنح شاملةالموضوعات ال

 26 الكفاءة 

 6  االستدامة 

  االبتكار 

 2 التكرار وتوسيع النطاق 

 22 برامج الفرص االستراتيجية القطرية 

  التسيير 

  االستراتيجية 

 24 الموارد البشرية القضايا المؤسسية

 5 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 211  المجموع 
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 توجهات المتابعة طويلة األمد

التقييم  توصيات وضع تنفيذتقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ التوصيات حسب المستوى، استعراضات  - ألف
 6025-6022وتدابير اإلدارة 

لم يحن  متابعة كاملة المستوى
 وقتها بعد

لم يتم  ال تنطبق معلقة جزئية جارية
االتفاق 
 عليها

 المجموع

 241 5 4 4 22 61  46 الصندوق

 1  2   6  2 اإلقليم

 454 2 5 6 24 45 6 456 البلد

 25  2 2 2   20 الحكومة

 40     4  45 المشروعات

 545 5 21 5 15 11 1 521 )عدد(المجموع 

)بالنسبة المجموع 
 المئوية(

10 0 21 4 2 1 2 200 

 

توصيات التقييم وتدابير اإلدارة  وضع تنفيذرئيس الصندوق عن  قارير، تالتنفيذ حسب الشعب اإلقليميةوضع  –باء 
6022-6025 

لم يحن  كاملةمتابعة  المستوى
 وقتها بعد

لم يتم  ال تنطبق معلقة جزئية جارية
االتفاق 
 عليها

 المجموع

أفريقيا الغربية 
 والوسطى

206 6 26 9 6 2 2 214 

أفريقيا الشرقية 
 والجنوبية

266  22   9  251 

 220  4 2 5 2  45 آسيا والمحيط الهادي

أمريكا الالتينية 
 والكاريب:

55  20 6  2  10 

الشرق األدنى وشمال 
 أفريقيا وأوروبا

94  5 4    55 

 415 2 1 5 24 41 1 415 المجموع )عدد(

المجموع )النسبة 
 المئوية(

15 0 1 5 2 1 0 200 

 ليم:. : ال يتطابق عدد التوصيات حسب المستوى مع عدد التوصيات حسب اإلقليم ألن التقييمات على المستوى المؤسس: ليست مدرجة ف: التصنيف اإلقملحوظة
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 توصيات مكتب التقييم المستقل وموضوع التعلم علىاالستجابات 
يتمثل موقف إدارة الصندوق وتحديثها للتوصيات الواردة . السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقالتقرير  -0

 ى النحو التال::ف: التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق عل

إدارة الصندوق علما بهذه  أحاطت استكمال برامج الفرص االستراتيجية القطرية.استعراضات  )أ(
هذا النشاط ال يمكن أن يتم إال التوصية. إال أنه، وبدون وجود أية زيادة ف: الميزانية اإلدارية، فإن 

على حساب نشاط آخر. والصندوق اآلن بصدد صياغة مبادئ توجيهية جديدة لبرامج الفرص 
باتفاق  ىل:، فإن هذه التوصية لم تحظية. وبالتااالستراتيجية القطرية سيتم فيها النظر ف: هذه القض

 كامل عليها.

يتم تخصيص الميزانيات بصورة وضع ميزانيات برامج الفرص االستراتيجية القطرية والمشروعات.  )ب(
متمايزة ومرنة ضمن الشعب اإلقليمية، وتضطلع بالمسؤولية عن هذا الموضوع الشعب اإلقليمية 

التخاذ القرار. ويتم تعبئة بعض الميزانيات اإلضافية لبعض نفسها، وه: تعتبر المستوى المالئم 
مثل المشروعات المحفوفة بالمخاطر أو الدول الهشة. إضافة إلى ذلك، فقد  ،المتطلبات االستثنائية

  اإلطار. وبالتال:، فإن اإلجراءات بهذا الصدد جارية.تم الشروع بحسابات أمانة مكرسة ف: هذا 

حرز الصندوق تقدما معتبرا ف: هذا المجال، مع فتح حوال: خمسين مكتبا أ المركزية المنظمة. )ج(
قطريا للصندوق، وعمل ثلث موظف: دائرة إدارة البرامج ف: المكاتب القطرية. وسيتم اتخاذ القرارات 

ها مكتب نيروب:. بالتال:، فإن بشأن المكاتب اإلقليمية بطريقة حذرة، بعد المراجعة الت: يخضع ل
 هذا الموضوع جار. اإلجراء ف: 

سيتم استخدام درجات مكتب التقييم المستقل للمستوى  استخدام درجات مكتب التقييم المستقل. )د(
لعاشر لموارد الصندوق. كذلك سيتم االستمرار ف: استخدام الثان: تحت إطار قياس النتائج للتجديد ا

 درجات دائرة إدارة البرامج أيضا. وقد تمت متابعة هذا الموضوع.
 وبالتال:، هنالك توصية واحدة فقط غير متفق عليها، وتوصيتان جاريتان، وتوصية واحدة ن فذت بالكامل.  -2

على تقرير الفعالية  أما فيما يتعلق بتعليقات مكتب التقييم المستقل تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق. -3
)من الجدير بالمالحظة أنه يتوجب على د إدارة الصندوق أن ترد على النحو التال: فتو اإلنمائية للصندوق، 

إدارة الصندوق أخذ العمليات بعين االعتبار. وعند تصميم إطار قياس النتائج، استجابت إدارة الصندوق 
 بالفعل لبعض التعليقات المحدودة الت: تقدمت بها الدول األعضاء(:

علق بتطوير منهجية هذا التقرير، . فيما يتالمنهجية المتبعة في تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق )أ(
تم اتخاذ إجراء رئيس: فيما يتعلق بإعداد التعريفات، والمبادئ التوجيهية التشغيلية للمؤشرات 

 ف: تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق. ةالمعروض

خالل مشاورات التجديد العاشر للموارد، وفرت إدارة  .5-1والمستويين  2الروابط بين المستوى  )ب(
الصندوق نظرية واضحة للتغيير، تشرح فيها كيف يمكن للنتائج من المستويات المختلفة أن تسهم 
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ف: تحقيق األهداف اإلجمالية للصندوق )وقد تم إعداد ذلك استجابة للتقرير المؤسس: عن تجديدات 
  23موارد الصندوق(.

تم إدراج جميع تصنيفات مكتب التقييم ن التقييم الذاتي للصندوق والتقييمات المستقلة. المواءمة بي )ج(
المستقل ف: المستوى الثان: من إطار قياس نتائج فترة التجديد العاشر للموارد. وفيما يتعلق 

دارة المعرفة  ،األهمية، والصندوق كشريك –المقترحة  ةبالمؤشرات الثالث فقد وفرت إدارة  –وا 
بين دورتين من  الوثيقة الت: أعدتهاندوق المسوغات لتغييرات هذه المؤشرات بما ف: ذلك ف: الص

من  المشطوبة. وأما المؤشرات 24التجديد العاشر لموارد الصندوقبدورات هيئة المشاورات الخاصة 
إطار قياس النتائج، فسيتم قياسها ورصدها من خالل عمليات التشغيل االعتيادية. ويتم تقدير 
"األهمية" ف: دورة المشروع بأكملها، بما ف: ذلك التصميم. إضافة إلى ذلك، فإن النتائج المبلغ عنها 

. وينطبق األمر نفسه على "أداء متسقةف: التقييمات المستقلة والتقييمات الذاتية كانت عالية بصورة 
ل على الدوام بأن الصندوق كشريك". إذ أشارت كل من تصنيفات التقييم الذات: والتقييم المستق

ستمر على هذا النحو. إدارة الصندوق بأن الحال سي تصنيف هذين المؤشرين عال  للغاية، وتعتقد
وف: حين أن هنالك بعض المؤشرات الهامة الت: يتم تتبعها، فليست هنالك ضرورة لإلبالغ عن 

أن يقتصر هذا ضرورة جميع المؤشرات من خالل إطار قياس النتائج، مع األخذ بعين االعتبار 
على تتبع المؤشرات االستراتيجية والناشئة. وفيما يتعلق بإدارة المعرفة، ومع أن إدارة اإلطار 

الصندوق تقدر عاليا اللمحات الثاقبة الواردة ف: تقييمات البرامج القطرية، إال أن لديها بعض 
المجراة ت البرامج القطرية الشواغل فيما يتعلق بتجميع هذه البيانات نظرا للعدد الصغير من تقييما

 كل عام. 

تم اإلبقاء على هذه التصنيفات حاليا ف: إطار قياس النتائج. ومن  إلغاء تصنيفات ضمان الجودة.  )د(
تحسين التصميم. ويوفر الصندوق  هو استعراضات وعمليات قياس النتائج أهم الفوائد الرئيسية لجميع

 قيمة مضافة واضحة ف: هذا المجال ال بد من اقتناصها واإلبالغ عنها.

، وسيتم 6029وهذا ما تم تنفيذه عام  إتاحة تصنيفات تقارير إنجاز المشروعات للجمهور. )ه(
 االستمرار ف: تحديث قواعد البيانات هذه، وجعلها متاحة لجمهور العامة. 

المشروعات ف: التقرير السنوي عن  إلدارة بإدارة المشروعات كموضوع للتعلمق وفيما يتعل لم.موضوع التع -4
، توافق إدارة الصندوق مع مكتب التقييم المستقل على أهمية هذا 6029نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام 

جميع وحدات إدارة إذ تم إنشاء  ،الموضوع ف: تحقيق النتائج. وتعكس جهود الصندوق مبادئ إعالن باريس
وبالتال:، فال يمكن اعتبارها على أنها تعمل خارج نطاق  .المشروعات، أو تنسيقها بموجب قرارات وزارية

الحكومات )كذلك أشار مكتب التقييم المستقل أيضا إلى التحول من وحدات تنفيذ المشروعات إلى وحدات 
ت إدارة الصندوق ر تخدام أكبر للنظم الوطنية(. وأشاس، مع ا"اإلدارة"إلى  "التنفيذ"إدارة المشروعات، أي من 

 هبضرورة استخدام عمليات تنافسية، ولكن طرائق اختيار مدراء المشروعات تبقى على الغالب قرارا تتخذ
 الحكومة المعنية.  

                                                      

23
 .6029، مايو/أيار 4455مكتب التقييم المستقل، تقرير رقم   

24
   ,IFAD10/3/R.6/Add.2 الملحق األول  
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بير وعلى وجه اإلجمال، تتطلع إدارة الصندوق لالنخراط مع مكتب التقييم المستقل ف: إجراء دراسة لتنوع تدا -1
وه: توافق على الحاجة إلى  .إدارة المشروعات، واستنباط أفضل الدروس والممارسات المستندة إلى النتائج

". كذلك فإن اإلدارة تركز بصورة كبيرة على المشروعات المحفوفة بالممارسات السليمة"مزيد من التوجه 
المشروعات عبر الحافظة بأجملها بالمشاكل، وعلى اإلجراءات الواضحة ف: وقتها المناسب لتحسين أداء 

)من خالل المزيد من المتابعة ف: مقر الصندوق بواسطة مستشاري الحافظة، ومن خالل المساعدة التقنية 
    الخارجية، كما هو الحال بالنسبة لمنظمة األغذية والزراعة(. 

 

 

 


