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األنشطة غير  بشأنتقدر إدارة الصندوق تقرير التقييم التجميع: الذي أعده متتب التقييم المستقل مقدمة.  -1
اإلقراضية ف: سياق التعاون بين بلدان الجنوب. يتطرق التقرير لموضوع تزداد أهميته بالنسبة للصندوق. 
وبالفعل، فإنه يأت: ف: وقت يحاول فيه الصندوق بنشاط تعزيز هيتليته المؤسسية وأنشطته لدعم التعاون بين 

 بلدان الجنوب والتعاون الثالث:.

جهود الصندوق ف: تشاطر المعرفة أثبتت  ،تاريخهوحتى  ،بأنه التقريربما توصل إليه ترحب إدارة الصندوق  -2
ف: سياق التعاون بين بلدان الجنوب "بالفعل نقاط قوة الصندوق ف: دعم التعّلم بين النظراء... وتوليد ما 

الت: تعترف  يعتبر ممارسات جيدة ونجاحات ف: العديد من الحاالت". تذلك تقدر إدارة الصندوق النتيجة
 بجهود الصندوق األخيرة ف: تجربة طرائق جديدة لالستجابة لالحتياجات المتنوعة للدول األعضاء فيه.

لتحسين توجيه النتائج ف: تخطيط ورصد األنشطة غير المتاحة ط التقرير الضوء على الفرص يسلّ  -3
واالستمرار ف: تجربة صيغ بديلة اإلقراضية، وتعميق التعاون بين الوتاالت الت: تتخذ من روما مقرا لها، 

دعم التعاون بين بلدان الجنوب. وتأت: هذه النتائج ف: الوقت المناسب لها وه: تلقى ترحيبا لأتثر تنوعا 
 تبيرا.

تعترف إدارة الصندوق بأهمية التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: بالنسبة للبلدان متوسطة الدخل،  -4
ف: التقرير. إال أن التقرير ال يعط: قدرا مساويا من األهمية لفعالية التعاون بين وهو ما تم التأتيد عليه 

الدخل. وباستثناء تمتين البلدان منخفضة بلدان الجنوب والتعاون الثالث: تأداة للتحول الريف: ف: البلدان 
ين بلدان الجنوب التعاون بيتيح منخفضة الدخل من التعلم من التقدم المحرز ف: البلدان متوسطة الدخل، 

أيضا تقاسم الخبرات البارزة والتتنولوجيات والدروس المستفادة بين بعضها لهذه البلدان والتعاون الثالث: 
 البعض، نظرا لتشابه بيئاتها السياساتية والمؤسسية.

على عريضة توافق إدارة الصندوق بصورة التوصيات الواردة في تقرير التقييم التجميعي والخطوات التالية.  -5
الجدول أدناه يضم التوصيات الواردة ف: التقرير، وه: بالفعل تقوم بالعمل الالزم ف: االتجاه المقترح )

 استجابة الصندوق لتل واحدة من التوصيات الخمس(.

مر الصندوق ف: الترتيز ت، سيس2016-2018عتس ف: االستجابات على التوصيات، وخالل الفترة نوتما ي -6
البناء على القاعدة الت: وبالتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: ف: عملياته.  على تعميم أنشطة

الصندوق لتحقيق أهداف عديدة ملموسة. أولها، الوحدة سيسعى رسيت خالل فترة التجديد التاسع للموارد، أ  
لمتعلقة بالتعاون بين المنشأة ف: شعبة االستراتيجية والمعرفة واالنخراط العالم:، لتنسيق أنشطة الصندوق ا
نما أيضا من خالل  ،بلدان الجنوب والتعاون الثالث: والت: سيتم تعزيزها، ال من خالل إضافة القدرات فقط وا 

 زيادة وتحسين الترتيز المحدد على التعاون بين الدوائر المختلفة.

ن بلدان الجنوب والتعاون تعاون بيتتبع والتطبيق المتسق للالثانيا، سيتم تعزيز اآلليات الداخلية لضمان  -7
الثالث: ف: جميع عمليات الصندوق. ويتضمن ذلك، التعديالت المدخلة حديثا على صيغ برامج الفرص 

انخراط أتبر ف: عمليات إعداد على المض: قدما ف: هذا المجال وينطوي  .االستراتيجية القطرية
ن بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: الذي المشروعات والمنح وتشذيب، واستتمال والشروع بنهج تتبع التعاو 

 التجديد التاسع للموارد. فترة تمت المبادرة به تتجربة ريادية خالل 
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يصال األ –تم صياغة إطار مفاهيم: شامل لتوحيد األنشطة السابقة تثالثا، س -8 المعنية نشطة المستقبلية وا 
صوص، سوف يسعى الصندوق لخلق آلية لتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:. وعلى وجه الخل

لعرض وتشاطر خبرات ومعارف الصندوق )وغيرها ذات الصلة( ف: مجال التعاون بين بلدان الجنوب 
وستتون هذه اآللية بمثابة المنصة لنشر حلول التنمية الريفية، وف: نهاية المطاف،  .والتعاون الثالث:

 لخاص.للتوسط ف: شراتات جديدة بين القطاعين العام وا

ة غير المقيدة الت: تصل يوخالل فترة التجديد العاشر للموارد، سوف يبن: الصندوق على المساهمات التتميل -9
ماليين دوالر أمريت:، والت: تعهدت بها حتومة جمهورية الصين الشعبية، بموجب التجديد العاشر  5إلى 

هذه األموال األولية تأموال أساسية لتحفيز  ستخدمويتوقع أن ت   .للترويج للتعاون بين بلدان الجنوب ،للموارد
أنشطة التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: ف: أقاليم عديدة. وخالل فترة التجديد العاشر للموارد، وما 
يتعداها، يتوقع استخدام هذه األموال الستقطاب تمويل إضاف: )من الصندوق عالوة على مصادر أخرى( 

 هذا المجال.لدعم عمل الصندوق ف: 

رد إدارة الصندوق على التوصيات الواردة في تقرير التقييم التجميعي بشأن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون 
 ه مكتب التقييم المستقلالثالثي الذي أعد  

 استجابة إدارة الصندوق توصيات متتب التقييم المستقل
 توفير وضوح مفاهيم: وتوجيه عمل: على المستوى المؤسس: -2

 .لدعم الصندوق للتعاون بين بلدان الجنوب
الفترة التاملة الت: إلى التوصية قابلة للتطبيق لو نظرنا قد تتون هذه 

يغطيها التقرير؛ إال أنه ف: السنوات األخيرة ب ذلت جهود معززة لتوفير 
 الوضوح المفاهيم: والتوجيه العمل::

  تمت صياغة الوضوح المفاهيم: لنهج الصندوق ف: اتفاقية
ترد ف: التقرير النهائ: لهيئة وه: مع الدول األعضاء 

المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق )انظر 
 (.GC38/L.4/Rev.1، الوثيقة 02-01الفقرتين 

  تذلك فقد تم توفير الوضوح المفاهيم: والتوجيه العمل: من
، 1110-1122إلطار االستراتيج: للصندوق للفترة خالل ا
، 1120ف: ديسمبر/تانون األول  تمت الموافقة عليهالذي 

والذي حدد التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: 
 تواحد من "أرتان إيصال النتائج ف: الصندوق".

  تعمل شعبة االستراتيجية والمعرفة واالنخراط العالم: حاليا
الهدف منها تحديد وعرض وتشاطر حلول التنمية على آلية 

الريفية عبر البلدان واألقاليم، وسوف تعد وثيقة تحدد النهج 
 العمل: والمفاهيم: الشامل، ما أن يتم استتمال هذه اآللية.

  تذلك يتم توفير التوجيه على أساس مستمر ف: سياق عملية
ية ضمان الجودة ولجنة السياسات واالستراتيجيات التشغيل

جميع وثائق تصميمات المشروعات وبرامج الت: تستعرض 
 الفرص االستراتيجية القطرية الجديدة.

تعميم أفضل للتعاون بين بلدان الجنوب ف: البرمجة القطرية من  -1
 خالل نهج م هيتل.

  ستستمر إدارة الصندوق ف: تعزيز جهودها لتعميم التعاون بين
بما ف:  ،مهيتلنهج  بلدان الجنوب والتعاون الثالث: من خالل

ذلك: مراجعات العمليات المؤسسية )صيغ برامج الفرص 
االستراتيجية القطرية، م دخل ف: عمليات تصميم البرامج 

ونهج مؤسس: شامل لتيسير التعاون بين  ،والمشروعات القطرية(
 بلدان الجنوب.

وضع آلية لعرض حلول التنمية الريفية بصورة منتظمة وتوفير  -3
 لتيسير الوصول إليها.منتدى 

  سوف تسعى اإلدارة لتنفيذ هذه التوصية تعنصر من نهجها
الخاص بالتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: خالل فترة 

 التجديد العاشر للموارد.
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عبر  إيالء النظر ف: تدابير تنسيق داخل: أتبر، وتعاون أوثق -4

 الشعب.
  والمعرفة  االستراتيجية، استتملت دائرة 1122ف: أبريل/نيسان

استعراضا داخليا شامال، وتم إدراج التعاون بين بلدان الجنوب 
والتعاون الثالث: تمسار من المسارات الرئيسية لعمل شعبة 

 االستراتيجية والمعرفة واالنخراط العالم:.

  :ويتم تعزيز فريق التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث
الشعبة، مما يعتس األهمية الت: توليها إدارة الصندوق  ضمن هذه

لهذا الموضوع. ويتمثل دور الشعبة ف: العمل مع دائرة إدارة 
البرامج وغيرها من الدوائر، من بين أمور أخرى، بهدف تيسير 

لتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:، اوتنسيق أنشطة 
اإلنجازات واإلبالغ  وتوثيق وتحسين الوصول إلى الحلول ورصد

 عنها.

 سوف تتون هذه الشعبة بمثابة رأس  ،وبالعمل على هذه المسارات
الحربة لخلق مجموعة عمل بين دوائر الصندوق لتنسيق أنشطة 

 التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: ف: الصندوق.
الفرص المتاحة للتعاون مع  القتناصاالستمرار ف: السع:  -0

الوتالتين اللتين تتخذان من روما مقرا لهما، بأسلوب عمل: على 
 المستويين المؤسس: والقطري.

  التعاون مع الوتالتين األخرتين ف: روما على وجه العموم، غدا
والتعاون معهما ف: مجال التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون 

. وبهذا الصدد، منذ فترةة الثالث: على وجه الخصوص، أولوي
اإلدارة وثيقة عرضت على المجلس التنفيذي حول تعاونها أعدت 

مع الوتالتين األخرتين اللتين تتخذان من روما مقرا لهما ف: 
، وقد أتدت هذه الوثيقة على التعاون 1120ديسمبر/تانون األول 

 *األولويات.باعتباره أحد بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: 

 بحث إدارة الصندوق وبصورة نشطة عن الفرص المتاحة للعمل ت
مع الوتالتين األخرتين اللتين تتخذان من روما مقرا لهما حول 

لتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:. ومن األمثلة الملموسة ا
على ذلك، المائدة المستديرة المخطط لها بصورة مشترتة بين 

. وتلتزم 1122يونيو/حزيران  4ريخ الصين والوتاالت الثالث بتا
اإلدارة بالعمل مع الوتالتين األخرتين حول التعاون بين بلدان 
الجنوب والتعاون الثالث:. سواء على المستوى القطري أو المستوى 

 المؤسس:.
 (EB 2015/116/R.28/Rev.1)*التعاون بين وتاالت األمم المتحدة الثالث الت: تتخذ من روما مقرا لها: وضع خط األساس ورسم سبيل المض: قدما 

. تؤتد ورقة النهج الت: أعدها متتب التقييم المستقل حول تقرير اختيار مواضيع تقرير التقييم التجميعي -11
زاوية ‘التقييم التجميع: على أن "النتائج الواردة ف: تقييمات متتب التقييم المستقل الموجودة الموّلدة من 

لواردة ف: ليست تثيرة". وأشار التقرير النهائ: إلى أن "النتائج ا ’التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:
التقييمات الموجودة بشأن مواضيع تقرير التقييم التجميع: تانت ضحلة وغير تافية للتفتير باألسئلة الموجهة 

 الرئيسية".

التعاون بين بلدان الجنوب وتعترف إدارة الصندوق بأن الطلب على إعداد تقرير تقييم تجميع: بشأن  -11
درج وأ   ،التجديد العاشر للمواردمشاورات دوق ف: سياق والتعاون الثالث: جاء من الدول األعضاء ف: الصن

وهو البرنامج الذي حظ: بموافقة المجلس ، 2015فيما بعد ف: جدول عمل متتب التقييم المستقل لعام 
إدارة  تشجعالتنفيذي. إال أنه، وبالمض: قدما وباألخذ بعين االعتبار جميع هذه االعتبارات الواردة أعاله، 

على اختيار مواضيع تقارير التقييم التجميعية المستقبلية على أساس معايير واردة ف: الصندوق المتتب 
إطار االنتقائية للمتتب، وعلى وجه الخصوص "توفر ما يتف: من الدالئل التقييمية من قبل المتتب". ومن 

لثاقبة المطلوبة د الموارد المحدودة المترسة لتقارير التقييم التجميعية اللمحات اليشأن ذلك أن يضمن تو 
ثارة الجدل بصورة   .جماعيةللتمعن وا 
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الحظت إدارة الصندوق بأن المقصود من التقرير هو الترتيز بصورة أساسية النطاق، والمنهجية والعملية.  -12
دالئل واستنتاجات على األنشطة غير اإلقراضية ف: الصندوق )الممولة بالمنح(. ومع أن هذا التحقيق يوفر 

ف: يفض: إلى تفويت الفرص المتاحة للنظر بتفصيل أتبر باألداة التشغيلية األساسية  همفيدة، إال أن
الصندوق: وه: األنشطة المستندة إلى اإلقراض )استعرض التقرير مبادرتين بموجب مشروعين ممولين 

مشروعات الصندوق  استفادتبقروض(. وف: حقيقة األمر، ومن خالل اإلقراض واألنشطة الممولة بالمنح، 
وتوسيع  ،ن من تبادل المعارف والتتنولوجيات والدراية بين األقران لتحسين اإلنتاجية الزراعيةو ه القطريتاؤ وشر 

وزيادة المشارتة المجتمعية ف: التنمية المحلية.  ،وتعزيز السياسات ،الوصول إلى معلومات السوقفرص 
وف: بعض الحاالت، أدى التبادل بين األقران أيضا إلى شراتات ف: مجال األعمال، وهو مجال يقع تقليديا 

 خارج نطاق العمل الجوهري للصندوق.

إدارة الصندوق لدى  ،وفيما يتعلق باالستنتاجات والتوصيات الواردة ف: تقرير التقييم التجميع: األخير -13
يتسق خط السرد واالستنتاجات بصورة تبيرة مع النتائج المتوصل إليها (1) تين التاليتين: يالمالحظتين المنهج

إلى آخره(. ، 170و 159-160ف: التقرير األساس:، إال أنها تتضمن عددا من التوصيات )مثال ف: الفقرات 
تما  (2)لالستنتاجات أن تتون منفصلة عن التوصيات؛  وف: التقارير المستقبلية سيتون من المفضل بالنسبة

يجب أن تعرض جميع التقارير وبوضوح مسار الدالئل المؤدية  ،تم تأتيده ف: النسخة الثانية من دليل التقييم
التعاون بين إلى توصيات التقييم. وهذا هام على وجه الخصوص بالنسبة لتقرير التقييم التجميع: بشأن 

لتعاون الثالث: نظرا ألن بعض التوصيات )مثال التوصية الرابعة( ليست مرتبطة بصورة بلدان الجنوب وا
وهنالك بعض االستنتاجات الهامة )مثال حول ضعف رصد  ،واضحة باالستنتاجات الواردة ف: التقرير

 التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:( الت: لم يتم اتباعها بتوصية.

تقييم التجميع: على مشاورات واسعة النطاق مع إدارة الصندوق وموظفيه، وأيضا مع انطوى إعداد تقرير ال -14
لالستعراض الوارد ف: هذا أفراد ومؤسسات خارج الصندوق. إال أن استجابة إدارة الصندوق ال تتضمن تقديرا 

التقرير الرئيس: مسودة على أعّد بعد أن وفرت إدارة الصندوق تعليقاتها لمتتب التقييم  ه، وذلك ألنالتقرير
لجملة التاملة من تلقيها ل. وف: المستقبل، ستقدر إدارة الصندوق عاليا (الت: لم تتن تتضمن استعراضا)

الوثائق النهائية لجميع تقارير التقييم )بما ف: ذلك االستعراضات/والمواجيز التنفيذية( لتيسير إعداد استجابتها 
 النهائية الخطية عليها.

تدعو إدارة الصندوق لجنة التقييم والمجلس التنفيذي للنظر في تقرير التقييم التجميعي.  التوصيات الواردة -15
مية التجميعية. ومن شأن ذلك أن يتسق مع خاصية يف: الحاجة إلى وجود توصيات ف: هذه التقارير التقي

تما تم  –على التعلم  ا  وه: المنتج الوحيد لمتتب التقييم المستقل الذي يرتز أساس - 1التعلم ف: هذه التقارير
 .2011االتفاق عليه مع المجلس عندما تبنى األخير سياسة التقييم ف: الصندوق لعام 

من شأن ذلك أن يسمح إلدارة الصندوق بترتيز مواردها  (1)هنالك على األقل ثالثة أسباب لهذا االقتراح:  -16
ة من التوصيات الواردة ف: التقييمات الت: تامل وف: الوقت الموضوع له لثرو لتنفيذ الالمالية والبشرية على 

يعدها متتب التقييم المستقل سنويا، وه: تقييم مؤسس: واحد، وخمسة تقييمات لبرامج قطرية، وعشرة 
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تذلك  اتعتبر تقارير التقييم التجميعية بمثابة تقييم للتقييمات الموجودة. ولتونه (2)تقييمات ألداء مشروعات؛ 
إدارة الموجهة إلى للتوصيات  ا  : تقارير التقييم التجميعية غالبا ما تتون تترار فإن التوصيات الواردة ف

نظرا  (3)ف: سياق التوصيات اإلفرادية المستخدمة تأساس إلعداد هذه التقارير التجميعية؛ أصال  الصندوق 
نه من الصعب وضع للطبيعة المؤسسية والمواضيعية الشاملة لتقارير التقييم التجميعية، فقد أظهرت الخبرة بأ

 توصياتها موضع التنفيذ ف: سياق تصميمات البرامج وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية.

بصورة أتبر بين مهمة التقييم و أن يوائم من شأنه وأخيرا، فإن شطب التوصيات من تقارير التقييم التجميعية  -17
تحدة والمؤسسات المالية الدولية األخرى، المتبعة ف: معظم منظمات األمم الم والممارسةالمستقلة بالصندوق 

بما ف: ذلك تقارير التقييم التجميعية الت: تعدها مجموعة التعاون ف: مجال التقييم التابعة للمصارف 
 اإلنمائية متعددة األطراف.


