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مشروع تقرير استعراض األقران الخارجي لوظيفة التقييم في  علىتعليقات اإلدارة 
 الصندوق

 مقدمة -أوال
والتحديات المتزايدة أمام  ،2030التنمية المستدامة لعام  خطة تنفيذ نحوعلى العمل من الزمن عقد  بقاءمع  -1

المستدام للقضاء على الفقر والقضاء على  األثر جدا تعجيل المهمتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من 
اإلصالحات الكبيرة  ضوءوفي سنوات على استعراض وظيفة التقييم في الصندوق.  10 تمر قد الجوع. و 

للغرض لتقديم  مالئمةلضمان أن تكون وظيفة التقييم قد حان الوقت فإن الجارية حاليا في الصندوق، 
 دعما ألهداف التنمية المستدامة. بمهمتهمساهمة مباشرة في تعزيز فعالية الصندوق والنهوض 

ن "مكتب التقييم المستقل في الصندوق وتود اإلدارة أن تؤكد على نتائج استعراض األقران التي تفيد بأ -2
ليست  مستقلة تماماالقوية و التقييم الوظيفة اإلدارة أن  وترىويحظى باحترام كامل داخل المنظمة".  معروف
بشأن أيضا رأي مستقل ومشورة موضوعية  لتوفير األهم من ذلك، لمصداقية المنظمة فحسب، ولكن حيوية

اإلدارة أنه يمكن تعزيز القيمة  ترىشيا مع نتائج استعراض األقران، اق. وتمالفعالية اإلنمائية الشاملة للصندو 
 .ةالمؤسسي يتهالمضافة للتقييم المستقل في الصندوق دون المساس باستقالل

ما ورد فيه. فقد حدد التقرير ل تعرب عن تقديرهاوفي هذا السياق، ترحب اإلدارة بتقرير استعراض األقران و  -3
مكتب التقييم المستقل،  منتجات مزيج: الحوكمة، و ، وهيفيها اتالتي يلزم إجراء إصالحالمجاالت الرئيسية 

لتقرير ونتائجه وترى أن هناك في االتوصيات المقترحة  علىاإلدارة تماما  توافقوسياسة ودليل التقييم. و 
التعلم والمساءلة. ويجب : ، وهمافرصة كبيرة لتعزيز الدورين الرئيسيين لوظيفة التقييم وتحقيق التوازن بينهما

 أن ينعكس هذا التوازن في كل من التقييم الذاتي والتقييم المستقل، وهما نظامان مترابطان ومتكامالن.

 مزيجبشأن  4بشأن الحوكمة والتوصية  2مشروع التقرير على ما يلي: التوصية  علىوتركز تعليقات اإلدارة  -4
من المستقل التقييم ق التوازن بين مسؤوليات التقييم الذاتي و على تحقي 2. وستساعد التوصية منتجات التقييم

على تحقيق التوازن بين المساءلة والتعلم. فستساعد  4التوصية أما حيث المساءلة أمام المجلس التنفيذي. 
اإلصالحات في هذين المجالين ستشكل أساس التنقيحات الموصى بها لسياسة ودليل  أنوترى اإلدارة 
عد  متعددة السنوات المقترحة.تراتيجية مكتب التقييم المستقل اد اسالتقييم، وا 

 الحوكمة -ثانيا
/االختصاصات الحالية المهمةاستنتاج استعراض األقران الذي يفيد بأنه "من شأن توسيع  علىاإلدارة  توافق -5

للجنة التقييم من مكتب التقييم المستقل/التقييم فقط إلى الفعالية اإلنمائية الشاملة أن يحقق فوائد كبيرة 
البنك الدولي، الذي  مثلللصندوق". وكما أبرز استعراض األقران، فإن هذا هو الحال في المنظمات المقارنة 

لفعالية ليضيف قيمة استراتيجية سنهج مثل هذا الوترى اإلدارة أن لفعالية اإلنمائية. معنية بالجنة  لديه
 .مهمتهاإلنمائية للصندوق وتنفيذ 

االستنتاج الذي يفيد بأن  معاإلدارة أيضا  توافقوباإلضافة إلى التطور إلى منتدى أوسع للفعالية اإلنمائية،  -6
صاحب الذي يار إلى الملكية المشتركة واالفتق ،غير المتكافئ على جدول أعمال لجنة التقييم األثر"تصور 
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اآلن عقبة حقيقية أمام زيادة فعالية لجنة التقييم". ومن شأن مجموعة أكثر توازنا من  نهذا التصور يشكال
المستقل على حد سواء( أن تعزز وظيفة اإلشراف للجنة التقييم التقييم )أي التقييم الذاتي و  منتجات التقييم

 ذلك ما يلي: يترتب على يمكن أناإلدارة،  ترىلمجلس التنفيذي. و لوكذلك دورها االستشاري 

من الوضع الحالي، الذي  نتقالفإن االشيا مع االستنتاج المذكور أعاله، االمحتوى، وتم جانبمن  )أ(
 أكثر توازناإلى جدول أعمال  لجنة التقييم، لى جدول أعمالع المستقل منتجات التقييمتهيمن فيه 
والسياسات  ،التي تقودها اإلدارةالذاتي المستقل  منتجات التقييممنتظم في بشكل النظر  يشمل أيضا

المحتملة من جانب اإلدارة التي يمكن تقديمها إلى  المنتجاتواالستراتيجيات التشغيلية. وتتضمن 
يجية برامج الفرص االسترات إنجازتقييمات األثر، واستعراضات مثل ذاتي التقييم ال منتجاتاللجنة 

التقييم  ية. وترى اإلدارة أن هذا المستوى من المشاركة في هيكلالمشروعاتالقطرية، وتقارير إنجاز 
اآللية الرسمية  الذي يمثلالتقييم الذاتي،  زيادة تعزيز سيؤدي أيضا إلىالذاتي من جانب اللجنة 

 عن األداء.المجلس التنفيذي  إلبالغ

اللجنة  التي تقوم بهاوظيفة األمانة على االستنتاج الذي يفيد بأن "العملية، توافق اإلدارة جانب من  )ب(
المقترح لوظائف األمانة للجنة التقييم من  بالنقل" وترحب سكرتير الصندوقمكتب  ختصاصضمن ا

لمنظمات المقارنة، يتولى مكتب وعلى خالف ا. مكتب سكرتير الصندوقمكتب التقييم المستقل إلى 
ل جميع دورات اللجنة، إدارة لجنة التقييم، وهو مسؤول عن وضع جدول أعما التقييم المستقل حاليا

مكتب إلى  االنتقالاالجتماعات التحضيرية. وترى اإلدارة أن  تنظيم، و اللجنة رئيسوصياغة نص 
، ومشاركة أكثر وضع جدول أعمال أكثر توازنا للجنة التقييم سكرتير الصندوق سيؤدي إلى

نصافاستراتيجية و  نتاجية بين جميع األطراف المعنية. اا   وا 

 منتجات التقييم مزيج -ثالثا
" وينقحها همنتجات مزيجمكتب التقييم المستقل أن يستعرض أنه "ينبغي تفيد بتوافق اإلدارة على التوصية التي  -7

شيا مع أفضل االمقدمة. وترى اإلدارة أنه تم المنتجاتنظرا ألن التقييم المستقل يقوم على مجموعة 
 التعلم والمساءلة يُبعد   تعزيز إلى المنتجات مزيجاستعراض  سيؤديلممارسات في المنظمات المقارنة، ا

 لوظيفة التقييم.

مستوى القيمة  فإنالحالي شامل،  مزيجأن ال في حينفي استعراض األقران،  المشار إليهنحو الوعلى  -8
أهم نتائج  منسيكون  المنتجاتالصحيح من  مزيجال إيجاد. وترى اإلدارة أن مختلف المضافة لكل منتج

 التي تستند إلى الماضياالنتقال من التقييمات  فإناالستعراض،  اقترحعملية استعراض األقران. أوال، كما 
 فيتساعد  يمكن أن)التي تركز على التعلم(، والتي  االستشرافية)التي تركز على المساءلة( إلى التقييمات 

من  االنتقاليحدث ذلك من خالل يمكن أن ترحيب. و يحظى بالي للصندوق، االتجاه المستقبل تحديد
وبالتالي تقلل  إلى حد كبيرالمشروعات )والتي تميل إلى أن تكون محددة السياق  القائمة علىالتقييمات 

قليمية. و أكثر فرص التعلم والتأصيل( إلى تقييمات  من األمور المرتبطة بذلك والتي شمولية ومواضيعية وا 
 لتوجيهيمكن االستعاضة عن االعتماد الكبير على التصنيفات الذاتية  هي أنه األقرانفي استعراض  توحظل

 التقييمات بتركيز أكبر على ُبعد التعلم.
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، كما هو الصلة نامج عمل مكتب التقييم المستقل ذاتالحالي وبر  المنتجات مزيجكون يثانيا، يجب أن و  -9
موضح في استعراض األقران، قائمين على الطلب وأقل جمودا. ونتيجة لهذا الجمود، ترى اإلدارة أن الطلب 

 في حين أنه يتم، ا  وفت  س  غير مُ  في كثير من األحيانالداخلي على القيمة المضافة للتقييمات المستقلة يظل 
، ترحب اإلدارة بتوصية لك. ولذعلى العرضالقائمة إنتاج حجم كبير بشكل غير متناسب من التقييمات 

 الفرص.اغتنام استعراض األقران بزيادة مرونة برنامج عمل مكتب التقييم المستقل لالستجابة للطلب و 

أن يقدم المزيد يمكن ثالثا، ترحب اإلدارة باستنتاجات استعراض األقران التي تفيد بأن مكتب التقييم المستقل و  -11
لمساعدة اإلدارة على اتخاذ اإلجراءات  ةصمممفورية على التقييم،  تعليقاتالل من الدعم االستشاري من خ

تؤدي التي  اإلجراءات االستباقية نظرا ألنالوقت األمثل للتعلم هو أثناء دورة المشروع، يكون التصحيحية. و 
ن هذا الدعم ن الفعالية اإلنمائية. وترى اإلدارة أحس  يمكن أن تُ المستفادة داخليا الدروس  إلى تطبيق

استقاللية مكتب التقييم المستقل، بل سيعزز المساهمة المباشرة لمكتب التقييم المستقل يمس باالستشاري لن 
 .على نحو فعال الصندوق مهمةفي تنفيذ 

وهي تتوافق تماما مع بالتفصيل، الحالي لمكتب التقييم المستقل  المنتجات مزيجبشأن  آراء اإلدارة وترد أدناه -11
 ستعراض األقران بشأن كل منتج.نتائج ا

تقارير إنجاز عمليات التثبت من أداء المشروعات و  تقييماتترى اإلدارة أن على مستوى الحافظة،  )أ(
استعراض إليه أشار الكامنة على النحو الذي بعض القيود تعاني من المشروعات وتقييمات األثر 

 األقران.

والتي تفيد بأن "نتائج التقييم من  تقييمات أداء المشروعاتب وتوافق اإلدارة على االستنتاجات المتعلقة 
. وباإلضافة العموميعملية واحدة، في سياق معين وفي وقت محدد، ال توفر أساسا سليما للتعلم 

بطبيعتها وغالبا ما ُتجرى بعد وقت طويل  تستند إلى الماضيإلى ذلك، فإن التقييمات من هذا النوع 
عن  المختلفةمجموعة من السياسات واالستراتيجيات ظل في لبا ما تكون غامن تصميم المشروع، و 

اإلدارة تماما مع استعراض األقران لالنتقال بعيدا عن  قفتوا، لك". ولذفي الوقت الراهنتلك الموجودة 
مواضيعية توفر فرصة لتبادل الدروس  مجمعةإلى تقييمات  القائمة بذاتهاتقييمات المشروعات 

 المستفادة.

تقارير على جميع حاليا  تقارير إنجاز المشروعات(التثبت من عمليات ُتجرى عمليات التثبت )أي و  
استعراض األقران، فإن عمليات التثبت هذه عبارة في  المشار إليهنحو ال. وعلى المشروعات إنجاز

شروع أو استشاريون مبتدئون قد ال يكونون على دراية بالم غالبا ما يجريهاعن استعراضات مكتبية 
معايير. ونظرا لعدم ال لمختلفتصنيفات ُتعين السياق القطري. وعلى أساس هذه االستعراضات، 

تقارير إنجاز المشروعات اعتمادا كليا على تقارير التثبت من  عمليات، تعتمد أساسيةجمع بيانات 
إنجاز تقارير ، وبالتالي فهي تميل إلى أن تكون نسخة طبق األصل من إنجاز المشروعات

ي تالمشروعات ال تقارير إنجازمن  أكثر قوةنفسها. وعلى هذا النحو، ال يمكن اعتبارها  المشروعات
 فائدة منعد هناك تالذي يفيد بأنه لم  األقراناإلدارة تماما مع استنتاج استعراض  توافق. و تستند إليها

قد  إنجاز المشروعات تقارير، خاصة وأن جودة تقارير إنجاز المشروعاتإجراء تغطية كاملة ل
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مكتب التقييم المستقل دورا في عملية اإلدارة الستعراض وفي المقابل، يمكن أن يؤدي تحسنت. 
 .تقارير إنجاز المشروعات

 المشار إليهنحو ال. ومع ذلك، وعلى في السنةويجري مكتب التقييم المستقل حاليا تقييما واحدا لألثر  
ة البحوث وتقييم األثر تجري تقييمات صارمة لألثر تقوم على استعراض األقران، نظرا ألن شبعفي 

في المائة من الحافظة أثناء كل دورة من دورات  15لما ال يقل عن المعاكسة للواقع االفتراضات 
 هذا المنتج.االضطالع بمكتب التقييم المستقل  يواصلتجديد الموارد، فقد ال يكون هناك مبرر ألن 

يمكن فإنه ، واالستراتيجيات القطرية القطريةالبرامج ر تقييمات أن اإلدارة تقد   في حينوأخيرا،  
عملية اإلنجاز. وترى اإلدارة أن  (3االنتقائية؛ ) (2التوقيت؛ )حسن  (1ثالثة جوانب: ) منتحسينها 

رية قطالستراتيجيات االتوفر أساسا قويا إلعداد واالستراتيجيات القطرية تقييمات البرامج القطرية 
، أي عندما يمكن أن تؤثر السليمفي الوقت  وضعهاجديدة؛ غير أنه ينبغي بذل الجهود لضمان ال

 في المشار إليهنحو ال. وعلى الجديد برنامج الفرص االستراتيجية القطرية علىبشكل مباشر 
البرامج تقييمات  منمكتب التقييم المستقل إجراء تقييم واحد  في حين يحاولاستعراض األقران، 

يمكن إعادة النظر في هذا التوازن نظرا ألن فإنه سنويا،  إقليملكل واالستراتيجيات القطرية  القطرية
حلقة العمل القطرية  تكون/البلدان أكبر من غيرها. وباإلضافة إلى ذلك، األقاليمفي بعض  حوافظال

، ي عملية تتطلب عمال مكثفاهمكلفة و واالستراتيجيات القطرية بتقييمات البرامج القطرية المعنية 
وليس لها صلة مباشرة، كما أشار استعراض األقران، باالستراتيجية القطرية الجديدة. وبالتالي، يمكن 

باالشتراك  عقدتُ أن على سبيل المثال، يمكن و إعادة النظر في هيكل هذا الحدث ومتطلباته وتوقيته؛ 
ص االستراتيجية القطرية الجديد. وباإلضافة إلى مع اإلدارة كمشاورة قطرية قبل تصميم برنامج الفر 

أن برنامج الفرص  واقعذلك، ترى اإلدارة أن توقيع اتفاق عند نقطة اإلنجاز يتعارض مع 
على فق اإلدارة تماما وا، تلكالحكومة والصندوق. ولذمن  وقع عليهغير ماالستراتيجية القطرية نفسه 

 رض األوسع نطاقا لالتفاق عند نقطة اإلنجاز غير واضح.فيد بأن الغتي تال استعراض األقران نتيجة

المؤسسية لتقييمات اتتفق اإلدارة مع استعراض األقران الذي يفيد بأن ، المؤسسيمستوى العلى  )ب(
 لغرض معينجرى اختيار الموضوعات فيُ أعلى درجة من األهمية والقيمة. تحتل المواضيعية 

وتضيف قيمة ورؤى استراتيجية لجدول أعمال اإلدارة. وترحب اإلدارة بفرصة تزويد مكتب التقييم 
أن منتج التقييم  وتجدر اإلشارة إلى. الموضوعاتالمستقل بمزيد من المدخالت المسبقة بشأن اختيار 

 تصنيفات. توضع لهالمساءلة، وبالتالي ال بشأن  اعالي القيمة هذا ال يتضمن ُبعد

قاعدة أدلة قديمة.  ةفي استعراض األقران، تستخدم تقارير التقييم التجميعي النحو المشار إليهعلى و  
وباإلضافة إلى ذلك، في حالة عدم وجود قاعدة تقييم قوية لموضوع معين، تكون القيمة المضافة 

ير التقييم تقار ُيقصد بمحدودة. وعالوة على ذلك، تقارير التقييم التجميعية  منالمستمدة من أي 
توصيات. ويشير استعراض تحتوي على ال تزال  اأنه غير، فقط متعل   منتجاتأن تكون  ةالتجميعي

وترى أنه يمكن  نتيجةال على هذهاإلدارة  توافقاألقران إلى أنه ينبغي إعادة تصميم هذا المنتج. و 
 سية.جمع بيانات أسا تنطوي علىاالستعاضة عن هذه التقارير بتقييمات مواضيعية 
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إلى  اعبارة عن تقرير تجميعي يستند أساسالتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق  )ج(
التثبت عمليات منتج المرتبطة بإنجاز المشروعات. ونظرا للقيود من تقارير التثبت عمليات تصنيفات 

توافق الزمني في التقييمات المذكورة أعاله،  التأخرإنجاز المشروعات في حد ذاته و تقارير من 
استعراض األقران الذي يفيد بأنه ينبغي إعادة هيكلة التقرير السنوي عن نتائج وأثر  علىاإلدارة 

على تصنيفات األداء الخاصة  وليساألعم عمليات الصندوق للتركيز على قضايا األداء المؤسسي 
سيفضي إلى وثيقة أقصر وأكثر استراتيجية من شأنها أن بالمشروعات. وترى اإلدارة أن هذا األمر 

عداد تقرير موحد ة محتملالج هُ نُ من القيمة. و المزيد من التضيف  اتباع استراتيجية متعددة السنوات وا 
 .لالستراتيجيةالرئيسية  الموضوعاتلموارد يغطي اتجديد من دورات في نهاية كل دورة 

 الذاتي منتجات التقييم -رابعا
ترحب اإلدارة بالنتائج المتعلقة بالجهود الرامية إلى تحسين اتساق التقييم الذاتي وموثوقيته وتوقيته وجودته.  -12

ز تقدم كبير في وضع النظم والعمليات والمبادئ في استعراض األقران، ُأحر   النحو المشار إليهوعلى 
. وال يزال هناك مجال للتحسين فيما 2016التوجيهية والحوافز تحت مظلة إطار الفعالية اإلنمائية منذ عام 

دروس من هذه النظم ونشرها داخليا واالستفادة منها. وتلتزم اإلدارة بزيادة التعلم داخل  باستمداديتعلق 
 المعرفةوأعدت مؤخرا استراتيجية وخطة عمل جديدتين إلدارة  ،المنظمة لتحقيق المزيد من الفعالية اإلنمائية

نظام إدارة النتائج  فإنجدول األعمال هذا. وعالوة على ذلك، تنفيذ ع أن يسهما في في الصندوق من المتوق
الوصول إليها  رييس  و  اتبشكل منهجي الدروس طوال دورة المشروعيجمع اإلدارة،  وضعتهالتشغيلية، الذي 

ع اإلدارة إلى الستخدامها في سياقات أخرى من جانب فرق البرامج. ووفقا لما اقترحه استعراض األقران، تتطل
 الذاتي. منتجات التقييماالستفادة من الخدمات االستشارية لمكتب التقييم المستقل بشأن مواصلة تعزيز 

، 2016منذ إصدار إرشادات بشأن تقارير إنجاز المشروعات في عام تقارير إنجاز المشروعات.  )أ(
تقارير إنجاز المشروعات يم التأخير في تقد وفي حين كانتحسنت جودتها وتوقيتها بشكل ملحوظ. 

شهرين. والتزمت اإلدارة إلى  شهرحاليا من  غدا وسطيه ثالث سنوات، قدره 2016في عام 
التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وبدأت فترة باإلفصاح عن تقارير إنجاز المشروعات خالل 

التقييم المستقل واستعراض الجودة، كما أشار مكتب ب. وفيما يتعلق 2018 في القيام بذلك في عام
، الصدقاألقران، فقد تحسنت تصنيفات مكتب التقييم المستقل لجودة تقارير إنجاز المشروعات )

 2018والدروس، والنطاق والجودة( في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعامي 
ناقش كل تقرير من تقارير في المائة من تقارير إنجاز المشروعات ُمرضية(. ويُ  91كانت ) 2019و

عى الفرق القطرية، وشعبة إنجاز المشروعات في اجتماع الستعراض تقارير إنجاز المشروعات، ُتد
 هذا فيتُناقش . و فيه إلى المشاركة األخصائيين التقنيينوالنتائج، واإلدارة المالية و  العمليات سياسة

 وعقبقة، والبيانات األساسية والتصنيفات. الدروس المستفادة من المشروع، وجودة الوثي االجتماع
. وقد للمصادقة عليهاعلى المدير اإلقليمي  ُتعرضالتصنيفات و  االنتهاء من وضعالمناقشة، يتم 

 ةالسنوات الثالث مدارساعدت هذه العملية على تحسين جودة تقارير إنجاز المشروعات. وعلى 
التي  األقاليمز تقارير إنجاز المشروعات لتقدير جوائ ،كحافز إضافي ،الماضية، أنشأت اإلدارة أيضا

وتكون هذه الجوائز في صورة منح من الميزانية تعادل  مشروعات.الإنجاز عن  أفضل تقارير تقدم
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يتوقع أن تستخدمها الشعبة اإلقليمية للرصد والتقييم. كما ساهمت هذه واحدة و بعثة إشراف قيمة 
نظام إدارة  إنجازوحدة  وبوضعير إنجاز المشروعات. الجوائز بشكل كبير في تحسين جودة تقار 
 التصاميم الجديدة. تنيرالدروس التي يمكن أن  الستمدادالنتائج التشغيلية، تعمل اإلدارة بشكل أكبر 

صدرت إرشادات جديدة بشأن برامج الفرص استعراضات إنجاز برامج الفرص االستراتيجية القطرية.  )ب(
لم تُنفذ استعراضات إنجاز برامج الفرص  وفي حين. 2019في عام  قطريةاالستراتيجية ال
به تقارير إنجاز المشروعات،  ُنفذتبنفس الشكل المنهجي الذي  في الماضي قطريةاالستراتيجية ال

بتحسين انتظامها. ويتمثل أحد انعكاسات هذا االلتزام في إدراج استعراضات إنجاز تلتزم اإلدارة فإن 
كمصدر للبيانات إلطار إدارة نتائج التجديد الحادي عشر لموارد  قطريةتراتيجية البرامج الفرص االس

وتشتمل جميع استعراضات إنجاز برامج الفرص  الصندوق بشأن األنشطة غير اإلقراضية.
على تصنيفات لألنشطة غير اإلقراضية وكذلك الفعالية الشاملة لبرامج الفرص  قطريةاالستراتيجية ال
وسيتم اإلبالغ  المؤسسيمستوى الوأهميتها. وسُتجمع هذه االستعراضات على  قطريةالاالستراتيجية 

رشادات اإلعنها في إطار إدارة النتائج من خالل تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق. ونظرا ألن 
ذل أن هناك حاجة إلى بتدرك اإلدارة  فإنجديدة نسبيا،  قطريةبرامج الفرص االستراتيجية الالمتعلقة ب

الجهود لضمان االمتثال لإلجراءات الجديدة لتحسين جودة استعراضات إنجاز برامج الفرص 
وحدة برامج الفرص االستراتيجية  إعداد. وفي هذا السياق، تعمل اإلدارة على قطريةاالستراتيجية ال

عداد عملية الستعراضات إنجاز برامج الفرص  قطريةال في نظام إدارة النتائج التشغيلية وا 
مماثلة لتلك المستخدمة في تقارير إنجاز المشروعات وتتماشى مع اإلجراءات  قطريةاالستراتيجية ال

. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى تحسين جودة قطريةحة لبرامج الفرص االستراتيجية الالمنق  
 .قطريةاستعراضات إنجاز برامج الفرص االستراتيجية ال

تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق هو أداة الصندوق الرئيسية تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق.  )ج(
عن األداء التشغيلي والمؤسسي للصندوق مقارنة بإطار إدارة النتائج المؤسسي المتفق  اسنوي لإلبالغ

موعة واسعة من وشاملة ألداء الصندوق باستخدام مجحالية عامة  لمحةهذا التقرير  عليه. ويوفر
في استعراض األقران،  النحو المشار إليهالبيانات المستمدة من المصادر الكمية والنوعية. وعلى 

داء في النتائج واإلبالغ عن األإدارة  اإلبالغ عناإلدارة في  االسترشاد بالتقدم الذي تحققهيمكن توقع 
الذاتي، أصبح تقرير  منتجات التقييمتعزيز تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق. وبالتالي، نظرا لإعداد 

لإلبالغ عن األداء. ومن خالل تقرير الفعالية  أكثر قوةأداة أيضا  نفسه الفعالية اإلنمائية للصندوق
إدراج بيانات من الحافظة الجارية لضمان أن ب أيضا اإلدارة بدأت، 2019اإلنمائية للصندوق لعام 

 .وشامال احديث اإلبالغكون ي
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 المضي قدما -خامسا
 العملتوصيات استعراض األقران، تتطلع اإلدارة إلى و استنتاجات  علىالمجلس التنفيذي  يوافقبمجرد أن  -13

خطة عمل  على وضعمع مكتب التقييم المستقل والمجلس التنفيذي ولجنة التقييم وفريق استعراض األقران 
عليها تحتاج إلى ملكية كاملة من جميع أصحاب  الموافقلتنفيذ التوصيات. وترى اإلدارة أن خطة العمل 

والمسؤوليات  المحددة، والجداول الزمنية، والمراحل الرئيسيةالمصلحة الرئيسيين فيما يتعلق بالعملية، 
 الواضحة للمضي قدما.


