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برنامج التخفيف من وطأة الفقر والحفاظ على البيئة في ننكسيا  -تقييم أداء مشروع الصندوق 
 رد اإلدارة – وشانكسي

برنامج التخفيف من وطأة الفقر والحفاظ على البيئة ف: ننتسيا وشانتس: لمشروع التقييم أداء بدارة اإلترحب  -1
 وجودة التقرير.

الحظ أن تالصندوق و  ف:مستقل اللتقييم امتتب  الذي أجراهموما، تتفق اإلدارة مع تقييم أداء البرنامج وع -2
برنامج التخفيف من وطأة الفقر والحفاظ على البيئة ف: ننتسيا  اقدمه الت:بالمساهمة الهائلة  يقرالتقييم 

البيئة ف: واحدة من أفقر مناطق الصين وموقع  حفظوتحسين  للحد من الفقر بشتل مستدامإلى  وشانتس:
 د.بيئ: ف: البلأسوأ تدهور  يشهد

برنامج ال والتوسع الطفيف ف: تنفيذف: الر يتأخالالصلة، تدرك اإلدارة أن  يعلى الرغم من التصميم ذو  -3
. وفعاليته برنامج التخفيف من وطأة الفقر والحفاظ على البيئة ف: ننتسيا وشانتس:لهمية الشاملة األ أضعفا

البرنامج، فضال عن أوجه القصور ف:  الذي اعتمدهمتعدد القطاعات المعقد النهج بالوتقر اإلدارة أيضا 
األثر ف: نظام الرصد والتقييم العام و النتائج مؤشرات نظام إدارة الرصد والتقييم، وخاصة فيما يتعلق بإدماج 

 للبرنامج.

واتخاذ  بشتل عام بالفعلتم تضمينها ، والت: تقييم أداء المشروعتوصيات عن تقديرها لدارة وتعرب اإل -4
 التوصيات المقترحة. علىرأي اإلدارة أدناه يرد إجراءات بشأنها. و 

، ولتن وضع استراتيجيات أتثر اإلثنيةالترتيز على الفقر المزمن واألقليات  مواصلة. ستددافاال )أ(
 .تقدما لضمان استفادة األشخاص الفقراء النشطين اقتصاديا

مواصلة العمل ف: المناطق الفقيرة، مع الترتيز ب تقييم أداء المشروع. تالحظ اإلدارة اقتراح متفق عليه
 حسبسيتم  ذلك. وتؤتد اإلدارة أن ايهشة بيئ هاإلنتاج الزراع: ولتنذات اإلمتانات لعلى المناطق 

االقتضاء، وفقا الستراتيجية االستهداف الجديدة الت: يجري تطويرها ف: إطار برنامج الفرص 
، فإن عمليات نامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديدبر لوفقا و االستراتيجية القطرية الجديد. 

من حيث ذات أولوية وطنية منطقة  21( 2تستهدف: )س 1111إلى عام  1122من عام الصندوق 
حيث  منمتانات اإل ذات ذات األولوية، القرى الفقيرة المناطق األربع عشرة( ضمن تلك 1الفقر؛ )
بين الستان ف: القرى المستهدفة: من  (3) ؛جدا طق النائيةالمناالسوق، وليس بالضرورة ف: و اإلنتاج 

 يرغبون نلذيا - حتى أولئك الذين ال يعيشون تحت خط الفقر - :شباب الريفال)ب(  ؛نساءال)أ( 
 .همفقر  حالة عن النظر بصرف ،اإلثنية األقليات( ج) تجاري؛تعمل  الزراعة ممارسةب

بشتل أقوى ف: شراتات من أجل تحسين األداء واألثر يتعين على الصندوق الدخول . الشراكات )ب(
 .الواقع والتعلم من تجارب الشرتاء

ينبغ: أن يستثمر المزيد ف: الصندوق تفيد بأن توصية العامة الت: الدارة على اإل. وافقت متفق عليه
عدد من الخطوات ف:  وقد اتخذبناء الشراتات واعتماد نهج استراتيج: للشراتة. مجال ف: الصين 

مع العديد من الشرتاء، وخاصة على  ادارة حاليا تعاونهوتعزز اإلهذا االتجاه ف: السنوات األخيرة. 
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مرتز التعاون االقتصادي المستوى الوطن:، بما ف: ذلك المرتز الدول: للحد من الفقر ف: الصين، و 
 تما يبذلالتنمية اآلسيوي والبنك الدول:.  ومصرف، مختلفة جامعات ومراتز بحوثو ، الخارج:

عمل وهو يمتضافرة لمواصلة توسيع قائمته من االستشاريين الوطنيين والدوليين.  االصندوق جهود
الفتر ومراتز البحوث لتمتينه من تعبئة  ومراتزتعاون مع مختلف المؤسسات، مجاالت على إقامة 

التعلم وفيما يتعلق بلدعم البرنامج القطري. بسهولة مجموعة واسعة من الخبراء ف: مختلف المجاالت 
توليد المعرفة والتعلم، على النحو  لتيسيرالصندوق من  ةمنحعلى تمت الموافقة مؤخرا والمعرفة، 

 .قبل التقييمبه  الذي أوصى

أن تصمم مؤشرات أداء رئيسية ترتبط بمنطق  (2)لدائرة إدارة البرامج:  ينبغ:. الرصد والتقييم )ج(
أن تعتمد على نظم البيانات الوطنية؛  (1)لتدخالت ويمتن رصدها وتقييمها على مستوى البرنامج؛ ا
 .أن تؤمن توفير بيانات موثوقة عند استتمال البرنامج (3)

اإلدارة أن تبلغ متتب التقييم المستقل بأن دائرة إدارة البرامج بدأت، بالتعاون مع  ُيسعد. متفق عليه
دارة و  االستراتيجية دائرة الرصد والتقييم المستخدمة ف: وأدوات لنظم  تحديثالمعرفة، عملية ا 

إلطار لالدور المرتزي من التحديث يتمثل ف: العنصر الرئيس: و وبرامج الصندوق.  مشروعات
مع منطق  المواءمةالمنطق: ف: عملية التقييم الذات: ف: جميع مراحل دورة المشروع، لضمان 

خالل  يقدم من لرصد والتقييمف: مجال امنهج تدريب:  (2: )على خرىاألعناصر المل تالتدخل. وتش
( 1) ؛والمؤسسات الوطنية المشروعات، لتعزيز قدرات الرصد والتقييم ف: للخدمات دول:مقدم 

قياس النتائج بطريقة اإلشراف واإلنجاز ومبادئ توجيهية لضمان اإلبالغ عن مة بين عمليات ءمواال
غط: ياألثر و نظام إدارة النتائج طار إل( إصالح 3جميع مراحل دورة المشروع؛ )متسقة وموثوقة ف: 
تل هذه التغييرات ف: مواءمة مع  بدأتوالمنهجيات. وعالوة على ذلك،  اإلبالغالمؤشرات وعمليات 

 تقييم األثر.لفهم الصندوق تحسن 

القضايا  سيعالجالرصد والتقييم و التقييم الذات: عمليات  تحديثأن  ف:اإلدارة تثق ، وتطلعا إلى األمام
 الت: أثيرت ف: توصية التقييم.

الدروس  بتضمينملتزمة ه: و  المثمرةلعملية على هذه ا متتب التقييم المستقل إلىوتوجه اإلدارة الشتر  -5
ماتن األالصندوق ف: الصين و  الت: يمولهاتحسين أداء البرامج  لمواصلة هذه العمليةالمستفادة ونتائج 

  خرى.األ

 

 


