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استجابة إدارة الصندوق على التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق 
  2015المقّيمة عام 

 المقدمة  - ألف

ه الذي أعدّ  2015ترحب إدارة الصندوق بالتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق المقّيمة عام  -1
للوصول إلى سهولة قراءة هذا  الوقتمتتب التقييم المستقل، وتهنئ المتتب على التقدم المحرز مع مرور 

 التقرير باإلجمال.

تشتر إدارة الصندوق متتب التقييم المستقل على إدخاله لتعليقات اإلدارة المبترة ف: النسخة النهائية للتقرير  -2
 لالستجابة للتوصيات ولالقتراحات المستلمة. ف: الوقت المالئم، تما ترحب أيضا بالفرصة

السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق تأداة إبالغ مستقلة فعالة بأهمية التقرير  وقتعترف إدارة الصند -3
تسهم ف: الترويج للمساءلة ف: الصندوق. وتما تم التعبير عنه ف: السنوات الماضية، تعتقد إدارة الصندوق 

وفر لمحات ثاقبة للفرق القطرية ي أنهذا التقرير ل يمتن ،هدافاتسومن خالل االتصاالت األتثر ا ،أنهب
 ف: تعزيز التعلم التشغيل: من العمليات. أن يسهمالقطريين، وبالتال:  مونظرائهللصندوق 

باإلضافة  ،تعلمللإلى تعزيز أتبر إلمتانيات هذا التقرير تأداة  االنتقالوبهذا الصدد، تشجع إدارة الصندوق  -4
 ،من خالل تحديد وتحليل الممارسات الناجحة ف: الحوافظ اإلقليمية بأسرها ،مساءلةللإلى تونه أداة 

 والتوصية بتوسيع النطاق تلما تان ذلك مالئما. 

 توجهات األداء – باء
 2016يسر إدارة الصندوق أن تشير إلى أن تحليل التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام   -5

نتائجه مع تقرير عام  مؤ وتوا ،ف: أداء المشروعات المالحظ ف: السنوات األخيرةيؤتد على التوجه اإليجاب: 
 عن الفعالية اإلنمائية للصندوق. 2016

أن أداء المشروعات تان  2016ي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام يظهر التقرير السنو  ،وباإلجمال -6
ف: المائة من المشروعات المستتملة خالل الفترة  80جيدا ف: فترة التجديد التاسع للموارد، مع تصنيف 

تعترف إدارة و أنها مرضية إلى حد ما أو أفضل من ذلك ف: معظم معايير التقييم.  على 2012-2014
ف:  92.3حوال:  تصنف من الفقر الريف:: إذحد القدم المحرز مع مرور الوقت بما يتعلق بالصندوق بالت

المائة من المشروعات على أنها مرضية إلى حد ما أو أفضل من ذلك فيما يتعلق باألثر على الفقر الريف:، 
. ويعتس هذا األداء 2009-2007ف: المائة للفترة  80و، 2013-2011ف: المائة للفترة  87 بحدود مقارنة
الدخل األسري واألصول  علىأثر أتبر إحراز تبيرة ف: معظم مجاالت األثر مع التحسينات الالجيد 

 األسرية، ورأس المال البشري واالجتماع: والتمتين.

داء المشروعات إلى تحسين أداء تل من أويمتن أن نعزي جزءا من هذا التوجه الجيد اإلجمال: ف:  -7
داء الصندوق أالتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق، أن مات تشرتاء. ويظهر الصندوق والحتو 

، 2014-2012روعات المستتملة ف: الفترة ف: المائة من المش 87 ف: مرض إلى حد ما أو أفضل من ذلك
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ف: المائة من الحاالت.  82.2 ف:مرض إلى حد ما أو أفضل من ذلك  تان ف: حين أن أداء الحتومات
تعزيز أتبر لقدرات الوصول إلى تستمر اإلدارة ف: السع: لإلجراءات الت: تمت المبادرة بها بغية و 

تعزيز إدارة ل مثل: التسريع ف: اختيار موظف: المشروعات، وتبسيط أدوات قياس النتائج ،الحتومات تشرتاء
 النتائج واإلبالغ عنها، والتدريب على إدارة المشروعات واإلدارة المالية. 

ة اإليجابية اإلجمالية الت: صورها التقرير، تشير إدارة الصندوق إلى مجاالت ر وبغض النظر عن الصو  -8
وه:: استهداف أشد الفقراء فقرا، وتعميم الزراعة المراعية لقضايا التغذية،  ،االنتباه الت: حددها التقرير

بعض التحديات الت:  نالكق أيضا إلى أن هو ورصد األنشطة غير اإلقراضية. تذلك تشير إدارة الصند
فه: تتطلب المزيد من  ،وبالتال: ،ت الصندوقالفعالية اإلجمالية لعمليا علىمرة مازالت تؤثر وبصورة مست

دارة البيئة والموارد الطبيعية، واستدامة الفاالستجابات المتضافرة، وه:   ائد.و الفعالية التشغيلية وا 

لتحديات المحددة. إذ سيتم لوترغب إدارة الصندوق ف: اإلشارة إلى الجهود التبيرة الجارية بالفعل للتطرق  -9
وذلك بغية جعل مثل هذه الجهود أتثر فعالية.  ،هذا العام تما هو مالئمتأصيل توصيات واستنتاجات تقرير 

ا مع الصندوق للتحديات القديمة مؤ وف: الوقت نفسه، سيتم التفتير ف: الصندوق لتحديد حلول أتثر توا
 .أفضل داءأوه: تحقيق  ،والحديثة، بغية الوصول إلى الغاية النهائية

 المنهجية والعملية – جيم
ن من البيانات لتحليل ي. يستخدم التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق سلسلتنتاجاتتتجميع االس -11

( التثبت من تقارير إنجاز 2، )تيانات جميع التقييما( ب1أداء المشروعات والتوجهات ذات الصلة: )
وتقديرات أداء المشروعات وبيانات تقييم األثر فقط. وتجمع السلسلتان التصنيفات من أنماط المشروعات، 

بعضها ببعض بصورة  ة، والت: ال يمتن مقارنمختلفة للغاية من تقييمات المشروعات الت: يقوم بها المتتب
 ،وبروح تحسين دقة هذا التقرير ومتابعة نتائجه. متانةأقل  اسهلة، مما يجعل من تجميع البيانات منهجيا أمر 

 يل:: ب التقييم المستقل ف: الصندوق إلى ماتتدعو اإلدارة مت

لة كمصدر للتوصيات القاب "بيانات جميع التقييمات"إعادة النظر في القيمة المضافة لسلسلة  (1)
. إذ أن سلسلة البيانات هذه تتضمن تصنيفات من العديد من أنماط تقييمات المشروعات للتطبيق

أداء  قديرات، أي التثبت من تقارير إنجاز المشروعات، وت2002الت: يقوم بها المتتب منذ عام 
ات المشروعات، وتقييمات األثر، وتقييمات اإلنجاز، والتقييمات المرحلية، وتقييمات المشروع

ضمن تقييمات البرامج القطرية، والتقييمات السابقة لألثر. ومع أن جميع هذه التقييمات ه: 
تقييمات للمشروعات إال أنها تتفاوت بصورة تبيرة فيما يتعلق بالمنهجيات والعمليات المتبعة 

ت بنفس والموارد المستثمرة فيها، وعمق استنتاجاتها. وبالتال:، فإن التصنيفات الت: تتضمنها ليس
 .بصورة سهلة القدر من المتانة وال يمتن أن تتون قابلة للتجميع

أداء المشروعات، وتقييمات األثر  قديراتتقارير إنجاز المشروعات وتالفصل بين التثبت من  (2)
تدعم االستنتجات التي خرج بها ن في التقارير المستقبلية، وتوضيح كيف يمكن لكل منها أ

، الذي 2016ساقا مع تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام تاوسيتون ذلك أتثر  التقرير.
يستخدم جملة متجانسة من البيانات مستندة إلى تصنيفات تقارير إنجاز المشروعات لإلبالغ 

 المؤسس: عن أداء المشروعات.
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مشروعا  327علما بأن التقرير يستق: من عينة إجمالية من تقييمات  الصندوق. أحاطت إدارة تيسير المأخذ -11
. وباإلضافة إلى تقييمات 2015مشروع إفرادي أجري عام ل اتقييم 40منها  ،2002ها المتتب منذ عام اأجر 

المشروعات، فإن المتتب عادة ما يجري تقييما مؤسسيا واحدا وخمسة إلى ستة تقييمات للبرامج القطرية، 
ام، استفادت إدارة الصندوق من القيمة تقريرا تجميعيا، وتقييم واحد لألثر تل عام. وعلى مدى األعو  3-2و

متتب. الالتقييم المستقل ف: الصندوق من خالل تبن: إصالحات واسعة النطاق مما اقترحه التبيرة لمهمة 
ولتن هنالك براهين متزايدة تم جمعها خالل استعراض الحافظة وغيرها من عمليات التقييم الذات: األخرى، 

إذ أن مواتبة  ،أتبربتحديات ف: العمليات يزداد صعوبة ويغدو محفوفا إلى أن تأصيل الدروس من قبل موظ
فرق إدارة البرامج القطرية ف: سياق موارد بها قوم لنتائجها تتطلب استثمارات تبيرة تعملية التقييم واالستجابة 

 عن وضع تنفيذ توصياتأشير إليه ف: تقرير رئيس الصندوق وتما  ،وقدرات محدودة. وف: واقع األمر
، هنالك عدد تبير من التوصيات الت: تتسم بطبيعة متتررة، مما يتطلب 2016التقييم وتدابير اإلدارة لعام 

ترحب إدارة الصندوق بحوار هادف مع متتب  ،تغييرات هيتلية عميقة تستغرق وقتا تبيرا للبلورة. وبالتال:
التقييم المستقل من خالل لجنة التقييم حول السبل العملية لضمان تعزيز مهمة المساءلة الهامة من خالل 

 خلق المساحة التافية لألخذ والتعلم من قبل موظف: العمليات.

 توصيات لإلدارة – دال
. 2016ترحب إدارة الصندوق بالتوصيات الواردة ف: التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  -12

قييم المستقل ف: النسخ السابقة من متتب الت الت: خرج بها توصياتال ،بصورة جيدةو  ،هذه التوصياتوترفد 
ال يبدو أن وف: معظم الحاالت،  ،اإلدارة أن تسلط الضوء على أنهتود وبغض النظر عن ذلك،  .هذا التقرير
دعم بصورة تاملة بالتحليل األساس:، تما أنها ال توفر خطوات عملية للمض: قدما. ويعتبر التوصيات ت  

 لك تحديا يحيق بمأخذ وتعلم موظف: العمليات منها.ذ

إدارة الصندوق  ونظرا للمقوالت المتعددة أو اإلجراءات الفرعية الواردة ف: تل توصية، وهو شاغل عّبرت عنه -13
بصورة متتررة ف: تقييمات أخرى وف: نسخة العام الماض: من التقرير، تم تقسيم هذه التوصيات وتوفير 
استجابة مفصلة على تل إجراء فرع: منها ف: الجدول أدناه. وتما تم اقتراحه ف: تقرير رئيس الصندوق 

تدعو إدارة الصندوق متتب التقييم المستقل فيه  ،2016عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام 
األخذ المالئم والشفاف لضمان  ،بالتشاور مع إدارة الصندوق ،إعداد صيغة معيارية لتوصيات المتتبإلى 

 بها ومتابعتها.

 االستهداف 
التوصية األولى لمتتب التقييم 

 استجابة اإلدارة المستقل

ال تتون أنشطة  غالبا ما (أ )
ة بما فيه المشروعات مشذب

التفاية لإليفاء باحتياجات 
جميع المستفيدين 

 أولئكوبخاصة  ،المقصودين
الذين يواجهون خطر 

فعالية ف: استهداف أتثر  تتفق إدارة الصندوق مع االستنتاج القائل بأن عمليات الصندوق يمتن أن تتون أتثر. موافقة
عرضة للمخاطر. وتأت: هذه المالحظة ف: الوقت المناسب لها نظرا لنتائج تقدير األثر ف: فترة التجديد  المجموعات

الذي يدعو إلى عدم ترك أي شخص  2030وجدول أعمال  ،التاسع للموارد حول تخليص األشخاص من قبضة الفقر
وق تجد بأن إشارة التقرير إلى أن األنشطة غالبا ماال تتون مشذبة بما فيه التفاية إال أن إدارة الصند .يتخلف عن الرتب

التقرير بأن العمليات الت: يمولها يعترف  ،غامض نوعا ما، وأن التوصية بأسرها ليست مبررة بصورة متينة. وف: الواقع
ضة للمخاطر، وف: ذلك تعارض من نوع المعر  اتعات الريفية الفقيرة والمجموعلمجتمالصندوق تانت ناجحة ف: تمتين ا
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مثل الستان  ،اإلقصاء
األصليين والرعاة واألشخاص 

 المعدمين والمهاجرين
 

 مع االستنتاج الذي تؤتد عليه هذه التوصية.ما 

التقرير بصورة متتررة إلى أن هدف الصندوق يتمثل ف: الوصول إلى أشد الفقراء فقرا. ووفقا يشير باإلضافة إلى ذلك، 
، فإن المجموعة المستهدفة الرئيسية 2025-2016هداف ف: الصندوق واإلطار االستراتيج: للصندوق للفترة تسياسة االسل

فإن  ،وباالعتماد على نمط المشروع والبلد المعن: ،من الصندوق ه: فقراء الريف. إال أن اإلدارة تود أن توضح بأنه غالبا
 شد"أفإن  ،وف: بعض الحاالت ،السياسةهذه  أشد الفقراء فقرا ليسوا هم المجموعة المستهدفة للصندوق. وتما أشير إليه ف:

الناس فقؤا قد يتونوا خارج نطاق وصول األدوات الت: يمتلتها الصندوق وقد يتون استهدافهم أتثر مالءمة من قبل 
  "الطوارئ أو الدعم اإلنسان: الذي تقوم به الوتاالت األخرى والت: تمتلك ميزة نسبية بهذا الصدد.

فقراء الريف من خالل الخبراء  منصة و مخصأولويات مجموعة الحتياجات و لتطرق لالصندوق األولوية  أعطىوقد 
الشباب، والستان األصليين ومنظمات المنتجين. و المواضيعيين الذين يعملون على المساواة بين الجنسين وتمتين المرأة، 

ومع أنه يتم استهداف األشخاص المعدمين بصورة متزايدة من خالل الدعم المقدم لألنشطة خارج المزرعة، فإن المهاجرين 
م يشتلوا نمطيا جزءا من المجموعة المستهدفة للصندوق. ومع ذلك، فإن الصندوق قد قام بعمل ريادي بشأن االستخدام ل

المدى  يسهموالمبادرات جارية بعد الزيادات األخيرة ف: تدفق المهاجرين. عالوة على ذلك،  ،المنتج لتحويالت المغتربين
 الريفية أماتن أتثر جذبا للعيش ف: الحد من الدافع للهجرة. لجعل المناطق الصندوق الذي تؤدي فيه عمليات

مواءمة نهج وأنشطة  (ب )
المشروعات للسياقات 

 والمجموعات المستهدفة؛
زيادة االهتمام بالمجموعات  (ج )

 رضة للمخاطرعالم

تحيط إدارة الصندوق علما بالنقطة الت: أثارها المتتب حول الحاجة إلجراء تحليل للفقر عند التصميم لتوجيه موافقة. 
صياغة استراتيجية االستهداف ف: المشروع. وتود إدارة الصندوق أن تستذتر بأن سياسة االستهداف ف: الصندوق تتطلب 

تضمن تحليال للفقر، يتم وضعه لتوجيه تصميم وتنفيذ من تل نشاط إنمائ: ينخرط فيه الصندوق إطارا تشخيصيا ي
 استراتيجية االستهداف. 

 
لم تتلق الحوافز الصحيحة إلجراء تحليالت مفصلة للفقر بالمعايير  ربما وتعترف إدارة الصندوق بأن غالبية التصاميم

إال أنه هنالك مبادرات مثيرة لالهتمام المطلوبة، وذلك غالبا بسبب االفتقار إلى الموارد البشرية والوقت المترس لذلك. 
إلجراء مؤخرا  ةستخدملماو  ،التقنية دعما للتصميم المشورةوتستحق الذتر، مثل األموال المقدمة من خالل شعبة السياسات و 

 .الجبل األسودمشروع جديد ف: قبل بعثة تصميم  راسة للفقر والمؤسسات الريفيةد

لوضع اللمحات األساسية للمستفيدين المحتملين ومواءمة أنشطة المشروع مع استراتيجية وتلتزم اإلدارة بتتريس اهتمام أتبر 
 استهداف أفضل للمشروع، وبرصد دقيق لهذه االستراتيجيات خالل التنفيذ.

وتذلك فإن اإلدارة ستتحرى إمتانية استعراض سياسة االستهداف الحالية ف: الصندوق تما هو مالئم، لضمان مواءمتها 
وأهداف التنمية المستدامة. وسيشتل ذلك فرصة أيضا  2030للصندوق، ومع جدول أعمال  طار االستراتيج:اإلمع 

طار للرصد لتتبع أداء المؤسسة ف: صإلعداد المبادئ التوجيهية التشغيلية لالستهداف ف: ت ميمات المشروعات الجديدة، وا 
 االستهداف.

إعداد أفضل لنظم الرصد  (د )
ذلك  بما ف:والتقييم 

 لمؤشرات المقسمة ا

بالغ المؤسس: تقسم أو يهدف اإلصالح الجاري لنظام إدارة النتائج واألثر إلى تحديد جملة من المؤشرات لإلموافقة. 
المعرضة للمخاطر، مثل النساء  اتلمشارتة المجموع أفضلتتون مخصوصة بمجموعات معينة. وسيسمح ذلك بتتبع 

 نظم وسياسات تل بلد من البلدان بشأن الرصد والتقييم.على وتعتمد هذه القدرة على التقسيم  .والشباب والشعوب األصلية

 التغذية
التوصية الثانية لمتتب التقييم 

 المستقل
 استجابة اإلدارة 

عات رو أن تتون جميع المش (أ )
الجديدة مراعية لقضايا 

عندما يتون ذلك  ،التغذية
مع أهداف وأنشطة  ،مالئما

 ومؤشرات صريحة للتغذية 
 

 .توافق إدارة الصندوق مع روح هذه التوصية، وتتفق مع متتب التقييم المستقل على أهمية التغذية للتنمية الريفيةموافقة. 
طة فإن توصية التقرير إنما تؤتد على جملة من اإلجراءات الت: تم االنخراط بها فعال تجزء من خ ،وف: حقيقة األمر

لتعميم الزراعة المراعية لقضايا التغذية. وتود إدارة الصندوق أن تشير أيضا إلى أن  2018-2016عمل الصندوق للفترة 
 التوصية حول صلة خطة العمل الحالية ستسهم بصورة أتبر ف: الجهود الجارية لتحسين الترتيز على الزراعة.

 
ف:  33فرص االستراتيجية القطرية ولف: المائة من برامجها ل 100زمت إدارة الصندوق نفسها بجعل لأ ،2013منذ عام 

وقد تم استتمال الخطوات التالية بالفعل لإليفاء  .2018المائة من مشروعاتها الجديدة مراعية لقضايا التغذية بحلول عام 
( وجود 2مارية ف: الصندوق، )( خطة عمل لتعميم الزراعة المراعية لقضايا التغذية ف: المشروعات االستث1بهذا االلتزام: )
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( إجراءات 3فقرة عن الزراعة المراعية لقضايا التغذية ف: المخطط المفصل لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد، )
مشروعا عرض على  23ومن بين  ،فقط 2016داخلية إلجراء استعراض منتظم لتصميمات المشروعات الحديثة. وف: عام 

ف: المائة منها مراع لقضايا  14تعزيز الجودة اعتبر حوال: استعراض و/أو  توجيه السياسات العملياتاستراتيجية لجنة 
 التغذية.

رساء الشراتات طتذلك تن والرصد والتقييم. تما وي جهود التعميم أيضا على إدارة المعرفة واستقطاب التأييد وبناء القدرات وا 
لتغذية ف: عمليات الصندوق ضمن إصالح نظام قياس النتائج واألثر، صلة بأنشطة ايتم تحديد مؤشرات مخصوصة ذات 

 بما يتماشى مع اإلطار االستراتيج: للصندوق.
 

وجود ونظرا للتعريف المتين الذي تبناه الصندوق لمراعاة قضايا التغذية )أي  ،اإلدارة ف: توضيح أنهترغب وباختصار، 
ال يمتن لجميع المشروعات وال يجب أن تتون جميع المشروعات مراعية لقضايا  ه(، فإنأهداف وأنشطة ومؤشرات صريحة

نما يعن:  ،أال يغير من الطبيعة الرئيسية لهذا المشروعع أتثر مراعاة لقضايا التغذية يجب . ألن جعل أي مشرو التغذية وا 
 تطبيق العدسة التغذوية على ما يفعله هذا المشروع بهدف تحسين التغذية. 

 
اإلشراف واستعراضات  بعثات (ب )

ف:  للنظر منتصف المدة
الفرص المتاحة لضمان 

المشروعات ف:  سهامإ
تحسين التغذية عندما يتون 

 ذلك مالئما

ذا ما افترض أن المشروع مؤد إلى مراعاة  ،تود إدارة الصندوق أن تشير إلى أنهغير موافقة.  وعندما يتون ذلك ممتنا وا 
لضمان تعزيز  المدة، يمتن لخبير ف: التغذية أن يشارك ف: بعثات اإلشراف أو استعراضات منتصف ةضايا التغذيقل

ومالوي وموزامبيق.  جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةية. وقد جرى ذلك بالفعل ف: مشروعات ف: أندونيسيا، و ذمظاهر التغ
ف: حال جرى ذلك بصورة منتظمة نظرا لعدد المشروعات الجارية )أتثر من  لن يتم استخدام الموارد بصورة تفؤةإال أنه 
 ( ولمحدودية الموارد المترسة.امشروع 200

 

 الشراكات
 استجابة اإلدارة  التوصية الثالثة لمتتب التقييم المستقل

تتون الشراتات  العمل على أن (أ )
األخرتين  نتيالقوية مع الوتال

ف: روما والقطاع الخاص 
والوزارات التقنية على المستوى 

الوطن: مصاغة بصورة واضحة 
ف: برامج الفرص االستراتيجية 

القطرية ومنفذة من خالل 
 أنشطة البرامج القطرية

وبخاصة على  ،تقوية الشراتات لتعزيز أثر استثمارات الصندوقتقدر إدارة الصندوق عاليا أهمية موافقة. 
 لمستوى القطري. ومن أهم أولويات استراتيجية الشراتة ف: الصندوق، تحسين المشروعات والبرامج القطرية.ا

نحو نهج للبرامج القطرية تخلق اتساقات أتبر بين االستثمارات  ،وبصورة متزايدة ،تتحرك إدارة الصندوق
 احات لخلق أثر مستدام وموسع. بما ف: ذلك بناء الشراتات لتوسيع نطاق النج ،قراضيةواألنشطة غير اإل

وبخاصة مع الوتالتين األخرتين ف:  ،الصندوق بأن الشراتات على المستوى القطري ةإدار تعترف وف: حين 
روما والقطاع الخاص، غالبا ما ال يتم اإلبالغ عنها بصورة تافية، إال أن اإلجراءات موجودة لتحسينها. فعلى 

ياغة أتثر ص( ب2015الفرص االستراتيجية القطرية ) جستسمح المبادئ التوجيهية الجديدة لبرام ،سبيل المثال
 اانتظاما ورصد للمبادرات ذات الصلة بإرساء الشراتات على المستوى القطري. وه: تتضمن مقطعا خاص

رساء الشراتات أحد عن إرساء الشراتات ف: المخطط التفصيل: لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، ويعتبر إ
وتصف جميع برامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديدة الجهود  .معايير تقدير البرنامج عند إنجازه

( استقطاب مال: أتبر من 1) :الفاعلة ذات الصلة للوصول إلى الشراتات مع الجهاتالمخصوصة إلرساء 
( زيادة أثر الصندوق على 3) ؛التنفيذ ( الدعم خالل2) ؛خالل التمويل المشترك على مستوى المشروعات

 القضايا السياساتية الوطنية والعالمية.

بصورة رصد إرساء الشراتات  (ب )
وثيقة واإلبالغ عنه ف: تقرير 

 الفعالية اإلنمائية للصندوق

 .لنتائجلاالستراتيجية القطرية ف: الصندوق أن تتضمن إطارا  الفرصمطلوب من جميع برامج الغير موافقة. 
النتائج تتبع ف: المقام األول المؤشرات على مستوى إدارة وباتباع أفضل الممارسات الدولية، فإن أطر 

ة النظر هذه، فإن إيجاد شراتة فعالة غالبا ما يتون هالمخرجات لتيسير اإلدارة المستندة إلى النتائج. ومن وج
فهو ال يتطلب مؤشرات مخصوصة  ،وبالتال: ،نتيجة لمخرجات أفضل (وف: حاالت قليلة مخرجا)مدخال 

 لتتبع التقدم المحرز. 
 

االستراتيجية القطرية، سيتم تحديث وتعديل أطر  الفرصبرامج لوبما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الجديدة 
وتقديرها عند اإلنجاز. وتوفر  المدةف صاالستراتيجية القطرية عند استعراض منت الفرصبرامج نتائج إدارة 
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غيير نحو تحقيق تجزء من النظرية اإلجمالية للت المخرجاتهذه االستعراضات الفرصة للتفتير بالمدخالت و 
إجراء  وما أن يتم بالفعلمما من شأنه أن يشتل فرصة مفيدة لتقدير صلة الشراتات.  ،نتائج قطرية أفضل

الصندوق ف: موقع جيد يؤهله سيتون  االستراتيجية القطرية الفرصبرامج عدد تمثيل: تاف من استعراضات 
 لإلبالغ عن صلة وفعالية االستراتيجيات القطرية، بما ف: ذلك األنشطة غير اإلقراضية مثل الشراتات.

 

 إدارة المعرفة
التوصية الرابعة لمتتب التقييم 

 المستقل
 استجابة اإلدارة 

مواءمة أفضل لنظام الحوافز  (أ )
ة إدارة المعرفة ياستراتيجمع 

لتوفير الوضوح للموظفين 
بشأن مساءلتهم عن التعلم 
ولتوفير الحافز اإليجاب: 

للمشارتة بصورة نشطة ف: 
 جهود إدارة المعرفة

ينعتس ذلك ف: اإلطار االستراتيج: الجديد للصندوق، والذي يحدد بناءالمعرفة/نشر المعرفة/االنخراط . و موافقة
دارة المعرفة بمثابة رأس  رتان الرئيسية إليصال نتائج الصندوق.السياسات: تأحد األ وتعتبر دائرة االستراتيجية وا 

الحربة ف: العمل ف: هذه المجاالت، حيث تستند إلى األفتار الشاملة ونتائج البحوث )بما ف: ذلك تقديرات األثر( 
مل إلدارة المعرفة قيد اإلعداد حاليا، عمال السياسات: ف: الصندوق وعملياته. وهنالك خطة عاأللصياغة جدول 

 تنسيق إدارة المعرفة على مستوى الصندوق بأسره.يتم دعم تنفيذها من خالل مجموعة وس

والت:  ،إال أنه هنالك العديد من العمليات والنظم الت: أنشأت ،إلدخال تحسينات بوجود مجالومع اعتراف اإلدارة 
توفر أساسا قويا لنظام للحوافز يتواءم مع استراتيجية إدارة المعرفة. إذ تم إدماج متطلبات إدارة المعرفة والتعلم ف: 

دارة  الفرصامج بما ف: ذلك بر  ،األعمال األساسية عمليات االستراتيجية القطرية، وتصميمات المشروعات، وا 
 إدارة المعرفةبشتل مخصوص بتفاءتين جديدتين تتعلقان  2013األداء )يتضمن إطار تفاءات الموظفين عام 

 (.والتعلم

استعراضات ومسوحات الموظفين إلى فهم واسع واستخدام عريض لنهج وأدوات إدارة المعرفة ف: المنظمة  أشارت
فهم اإلمتان بذل المزيد من الجهود لضمان وصول موظف: الصندوق لببأسرها. إال أن إدارة الصندوق تعترف بأنه 

 أفضل ألدوارهم ومسؤولياتهم المتعلقة بإدارة المعرفة.

تعزيز نظم الرصد والتقييم  (ب )
عداد وقياس مؤشرات األداء  وا 

 رة المعرفةاالخاصة بإد

وق بسلسلة من تجزء من إطار الفعالية اإلنمائية للصندوق الذي يتم إعداده حاليا، بادرت إدارة الصندموافقة. 
( رفع 1: التطرق لهذه التوصية: )فوالت: تسهم  ،تحسين نظم التقييم الذات: ف: الصندوقلى اإلجراءات الرامية إ

دارة النتائج، مثل األطر المنطقية( تحسين األدوات األس2) ؛واألثر سوية نظام قياس النتائج  اسية لقياس وا 
طار زمن:، بما ف: ذلك ية وقابلية للقياس وصلة وقابلية للتحقيق مقيدة بإباستخدام مؤشرات ونظم أتثر خصوص

( إيجاد عمليات لتتبع األثر بالوقت الفعل: من خالل نظم تتنولوجيا االتصاالت 3) ؛أغراض إدارة المعرفة
( تعزيز مهارات الرصد والتقييم ف: الدول 4) ؛والمعلومات الت: تسمح باقتناص أتبر واستخدام أعظم للمعرفة

( اعتبار تقدير األثر األوسع ألنشطة حافظة 5) ؛الشهادات األعضاء، من خالل مناهج مخصوصة وأطر إلصدار
 الصندوق بهدف تعظيم التعلم.

رصد واإلبالغ عن أداء إدارة المعرفة على تل من لاإلدارة حاليا على منهجية مخصوصة لتعمل عالوة على ذلك، 
 المستوى الميدان: والمستوى المؤسس:.

تعزيز مهارات الموظفين ف:  (ج )
 إدارة المعرفة

 

اإلدارة ملتزمة بالسع: وراء الجهود الجارية والرامية إلى تنمية مهارات الموظفين ذات الصلة بإدارة موافقة. 
دارة المعرفة.  يتم تقييم الموظفين على أساسه. و المعرفة. ويغط: إطار تفاءات الموظفين تشاطر المعرفة والتعلم وا 

بما ف: ذلك تيسيير وتحليل  ،ء مهاراتهم ف: إدارة المعرفةحاليا لمساعدة الموظفين على بنا متوفروهنالك تدريب 
 وتوثيق الدروس المستفادة.

المزيد من االستثمارات ف:  (د )
توثيق الحلول االبتتارية للحد 
من الفقر الريف: الناجمة عن 

وجعل  ،عمليات الصندوق
ال ف: يالعملية أتثر تأص

والمشروعات. وتوص: االستراتيجية القطرية  الفرصبرامج ف: يتم إيالء اهتمام أتبر إلدارة المعرفة موافقة. 
وأن تتم  ،االستراتيجية القطرية بأن تبن: إدارة المعرفة على الرصد والتقييم الفرص برامجلالمبادئ التوجيهية الجديدة 

 االستراتيجية القطرية بصورة واضحة. الفرصبرامج مطلوبة لتحقيق أهداف لصياغة المعرفة ا

الذي يتضمن المزيد بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:، و للتعاون يزيد الصندوق بصورة تبيرة من دعمه المقدم 
ويعمل موظفو إدارة المعرفة ف: الشعب  التوثيق وتقاسم التتنولوجيات االبتتارية ف: البرامج القطرية.من االهتمام ب
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مشروعات الصندوق وبرامج 
 االستراتيجية القطرية  لفرصا

المنح ف:  لأموا تستثمر ،لدروس بصورة أتثر انتظاما. إضافة إلى ذلكى ضمان توثيق ااإلقليمية للصندوق عل
لتوسيع النطاق ونشر االبتتارات ات المستخدمة للتحليل والتوثيق و الصندوق ف: برامج تعزز القدرات واألدو 

  والممارسات الجيدة.

 موضوع التعلم-هاء
 و، وه2017إدارة الصندوق راضية عن موضوع التعلم للتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  -14

والت:  ،وتقدر إدارة الصندوق الجهود الت: يبذلها متتب التقييم المستقل .اإلدارة المالية والمسؤوليات االئتمانية
على فعالية العمليات وتفاءتها، وه: تلتزم  من شأنها أن تسهم ف: التطرق ألحد أهم التحديات الت: تؤثر

 .  بهذا الصدد بتوفير الدعم الضروري لمتتب التقييم المستقل

 


